




نایناورم رصع  رد  ینیسح  تاداس 

: هدنسیون

باقون يرفعج اضر 

: یپاچ رشان 

يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نایناورم رصع  رد  ینیسح  9تاداس 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

بلاطم 12تسرهف 

ینادردق 18يرازگساپس و 

20همدقم

نانآ رصع  یسایس  طئارش  نایناورم و  لوا : 24شخب 

24هراشا

نایناورم لوا : 26لصف 

26همدقم

 .( 60ه  - 41  ) 27هیواعم

ناینایفس تموکح  رد  29نارحب 

نایناورم تموکح  يراذگ  ناینب  ناورم و  30تفالخ 

 .( 86ه  - 65  ) ناورم نب  34کلملادبع 

 .( 96ه  - 86  ) کلملادبع نب  36دیلو 

 .( 99ه  - 96  ) کلملادبع نب  37نامیلس 

 .( 101ه  - 99  ) زیزعلادبع نب  39رمع 

 .( 105ه  - 101  ) کلملادبع نب  40دیزی 

 .( 125ه  - 105  ) کلملادبع نب  41ماشه 

 .( 126ه  - 125  ) کلملادبع نب  دیزی  نب  42دیلو 

 .( 126ه  - 126  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  43دیزی 

 .( 132ه  - 127  ) دمحم نب  44ناورم 

نایناورم تفالخ  طوقس  45للع 
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نایناورم رصع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس -  عاضوا  مود : 50لصف 

يوما تلود  ياه  50تسایس 

50هراشا

هلیبق يا تابّصعت  يایحا  51فلا )

برع يرترب  تسایس  نتسب  راک  هب  51ب )

یسایس ششخب  لذب و  52ت )

تفالخ ندرک  یثوروم  53ث )

یمومع لاوما  هرداصم  54ج )

مدرم هب  تبسن  يریگ  تخس  55ح )

نایناورم رصع  ياه  60مایق 

جراوخ ياه  60مایق 

61نیباّوت

راتخم 62مایق 

ریبز نب  هّللادبع  63مایق 

ثعشا نبا  64مایق 

ییحی شدنزرف  دیز و  66مایق 

نایناورم هرود  رد  یعامتجا  یگنهرف و  66عاضوا 

نایناورم رصع  هعماج  یقالخا  72تّیعضو 

نایناورم رصع  هعماج  رد  یقالخا  داسف  شیادیپ  77لماوع 

نایناورم رصع  رد  اه  نآ  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  درکلمع  ینیسح و  تاداس  مود : 78شخب 

78هراشا

ینیسح تاداس  موس : 80لصف 

80هراشا

 .( 94ه  - 38  ) مالسلا هیلع  داجس  81ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  83هاگیاج 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  86یناگدنز 
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مالسلا هیلع  رقاب  ماما  87هاگیاج 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  88نادنزرف 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  88هّللادبع 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  89یلع 

مالسلا هیلع  قداص  90ماما 

91دیز

دیز 94نادنزرف 

دیز نب  94ییحی 

دیز نب  95یسیع 

( رهاب هّللادبع   ) مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  96هّللادبع 

رهاب هّللادبع  97هاگیاج 

( فرشأ رمع   ) نیسح نب  یلع  نب  98رمع 

نایناورم هرود  رد  فرشأ  رمع  100هاگیاج 

( رغصا نیسح   ) مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  102نیسح 

( رغصا یلع   ) مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  103یلع 

هعیش ناماما  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  شقن  مراهچ : 105لصف 

نایناورم اب  دروخرب  رد  ینیسح  تاداس  یلمع  105هریس 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یعامتجا  یگنهرف -  شقن  107درکلمع و 

نایناورم تفالخ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یسایس  113شقن 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسایس  یگدنز  موس  116هرود 

یناورم يافلخ  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  118راتفر 

نایناورم رصع  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یعامتجا  یگنهرف ، 120شقن 

قَِرف رگید  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  122دروخرب 

نایناورم رصع  رد  مالسلاامهیلع  همئا  نادنزرف  123درکلمع 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  یعامتجا  یگنهرف و  127شقن 

فلاخم ياه  هشیدنا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  128دروخرب 
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نایلاغ اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  130ماما 

نایناورم رصع  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یسایس  131درکلمع 

نایناورم تفالخ  رصع  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نادنزرف  درکلمع  مجنپ : 135لصف 

135ناینسح

نایناورم رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  یگنهرف  143شقن 

دیز یغیلبت  144شقن 

نایناورم رصع  رد  دیز  نادنزرف  یگنهرف  145شقن 

دیز نادنزرف  رگید  یملع  یگنهرف و  146درکلمع 

نایناورم رصع  رد  یلع  نب  دیز  یسایس  عضاوم  147شقن و 

دیز 150مایق 

دیز نب  ییحی  یسایس  153درکلمع 

دیز نادنزرف  رگید  یسایس  155درکلمع 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف  یسایس  یگنهرف و  156شقن 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  هّللادبع  یگنهرف  156شقن 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  یلع  یسایس  یگنهرف و  157شقن 

مالسلا هیلع  رقاب  نب  هّللادبع  یسایس  158شقن 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نادنزرف  رگید  یعامتجا  یگنهرف -  159شقن 

فرشا رمع  یگنهرف  162شقن 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح  یگنهرف  164شقن 

نایناورم رصع  رد  رغصا  یلع  165درکلمع 

نایناورم هرود  رد  نیسحلا  ینب  عضاوم  ذاختا  165للع 

174هجیتن

ذخآم عبانم و  178تسرهف 

زکرم 186هرابرد 
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نایناورم رصع  رد  ینیسح  تاداس 

باتک تاصخشم 

اضر باقون ، يرفعج  هسانشرس : 

.باقون يرفعج  اضر  نایناورم / رصع  رد  ینیسح  تاداس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 یمالسا ، ياهشاهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.رادومن .ص :  174 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 8-176-971-964-978  19000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  174 ؛ [ - 167  ] ص همانباتک : تشاددای : 

( نادناخ  ) ینیسح تاداس  عوضوم : 

( نادناخ  ) نایناورم عوضوم : 

.ق 250  - 61 خیرات --  هعیش --  عوضوم : 

یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP53/7/ج7س2 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/98 ییوید :  يدنب  هدر 

1116098 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

رصع رد  ینیسح  تاداس 

نایناورم
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باقون يرفعج  اضر 

يوجراهچرهاط دمحم  شیاریو :
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بلاطم تسرهف 

7 ینادردق ··· يرازگساپس و 

9 همدقم ···

نانآ رصع  یسایس  طئارش  نایناورم و  لوا : شخب 

15 نایناورم ··· لوا -  لصف 

15 همدقم ···

16 60ه ···).   - 41  ) هیواعم

18 ناینایفس ··· تموکح  رد  نارحب 

19 نایناورم ··· تموکح  يراذگ  ناینب  ناورم و  تفالخ 

23 ناورم ··· نب  کلملادبع 

25 کلملادبع ··· نب  دیلو 

26 کلملادبع ··· نب  نامیلس 

28 زیزعلادبع ··· نب  رمع 

29 کلملادبع ··· نب  دیزی 

30 کلملادبع ··· نب  ماشه 

31 کلملادبع ··· نب  دیزی  نب  دیلو 

32 کلملادبع ··· نب  دیلو  نب  دیزی 

33 دمحم ··· نب  ناورم 

34 نایناورم ··· تفالخ  طوقس  للع 

ص:3
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39 نایناورم ··· رصع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس -  عاضوا  مود -  لصف 

39 يوما ··· تلود  ياه  تسایس 

49 نایناورم ··· رصع  ياه  مایق 

49 جراوخ ··· ياه  مایق 

50 نیباّوت ···

51 راتخم ··· مایق 

52 ریبز ··· نب  هّللادبع  مایق 

53 ثعشا ··· نبا  مایق 

55 ییحی ··· شدنزرف  دیز و  مایق 

55 نایناورم ··· هرود  رد  یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا 

61 نایناورم ··· رصع  هعماج  یقالخا  ّتیعضو 

66 نایناورم ··· رصع  هعماج  رد  یقالخا  داسف  شیادیپ  لماوع 

نایناورم رصع  رد  اه  نآ  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  درکلمع  ینیسح و  تاداس  مود : شخب 

69 ینیسح ··· تاداس  موس -  لصف 

70 داجس ··· ماما 

72 داجس ··· ماما  هاگیاج 

75 رقاب ··· ماما  یناگدنز 

76 رقاب ··· ماما  هاگیاج 

77 رقاب ··· ماما  نادنزرف 

77 رقاب ··· دمحم  نب  هّللادبع 
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78 رقاب ··· دمحم  نب  یلع 

79 قداص ··· ماما 

80 دیز ···

83 دیز ··· نادنزرف 

83 دیز ··· نب  ییحی 

ص:4
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84 دیز ··· نب  یسیع 

85 رهاب ···) هّللادبع   ) نیسح نب  یلع  نب  هّللادبع 

86 رهاب ··· هّللادبع  هاگیاج 

87 فرشأ ···) رمع   ) نیسح نب  یلع  نب  رمع 

89 نایناورم ··· هرود  رد  فرشأ  رمع  هاگیاج 

91 رغصا ···) نیسح   ) نیسح نب  یلع  نب  نیسح 

92 رغصا ···) یلع   ) نیسح نب  یلع  نب  یلع 

94 هعیش ··· ناماما  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  شقن  مراهچ -  لصف 

94 نایناورم ··· اب  دروخرب  رد  ینیسح  تاداس  یلمع  هریس 

96 داجس ··· ماما  یعامتجا  یگنهرف -  شقن  درکلمع و 

102 نایناورم ··· تفالخ  ربارب  رد  داجس  ماما  یسایس  شقن 

105 داجس ··· ماما  یسایس  یگدنز  موس  هرود 

107 یناورم ··· يافلخ  اب  داجس  ماما  راتفر 

109 نایناورم ··· رصع  رد  رقاب  ماما  یعامتجا  یگنهرف ، شقن 

111 قَِرف ··· رگید  اب  رقاب  ماما  دروخرب 

112 نایناورم ··· رصع  رد  همئا  نادنزرف  درکلمع 

116 قداص ··· رفعج  ماما  یعامتجا  یگنهرف و  شقن 

117 فلاخم ··· ياه  هشیدنا  اب  قداص  ماما  دروخرب 

119 نایلاغ ··· اب  دروخرب  رد  قداص  ماما 

120 نایناورم ··· رصع  رد  قداص  ماما  یسایس  درکلمع 
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124 نایناورم ··· تفالخ  رصع  رد  راهطا  همئا  نادنزرف  درکلمع  مجنپ -  لصف 

124 ناینسح ···

132 نایناورم ··· رصع  رد  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  یگنهرف  شقن 

133 دیز ··· یغیلبت  شقن 

134 نایناورم ··· رصع  رد  دیز  نادنزرف  یگنهرف  شقن 

135 دیز ··· نادنزرف  رگید  یملع  یگنهرف و  درکلمع 

136 نایناورم ··· رصع  رد  یلع  نب  دیز  یسایس  عضاوم  شقن و 

ص:5
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139 دیز ··· مایق 

142 دیز ··· نب  ییحی  یسایس  درکلمع 

144 دیز ··· نادنزرف  رگید  یسایس  درکلمع 

145 رقاب ··· ماما  نادنزرف  یسایس  یگنهرف و  شقن 

145 رقاب ··· دمحم  نب  هّللادبع  یگنهرف  شقن 

146 رقاب ··· دمحم  نب  یلع  یسایس  یگنهرف و  شقن 

147 رقاب ··· نب  هّللادبع  یسایس  شقن 

148 داجس ··· ماما  نادنزرف  رگید  یعامتجا  یگنهرف -  شقن 

151 فرشا ··· رمع  یگنهرف  شقن 

153 نیسح ··· نب  یلع  نب  نیسح  یگنهرف  شقن 

154 نایناورم ··· رصع  رد  رغصا  یلع  درکلمع 

154 نایناورم ··· هرود  رد  نیسحلا  ینب  عضاوم  ذاختا  للع 

163 هجیتن ···

167 ذخآم ··· عبانم و  تسرهف 

ص:6
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ینادردق يرازگساپس و 

مهبم ياه  هتکن  ِندرک  نشور  ریـسم  رد  کـچوک  دـنچ  ره  ییاـه  مدـق  اـت  داد  قیفوت  ارم  هک  ار  یتیگ  راگدـیرفآ  مرازگ  یم  ساـپس 
.مرادرب نایناورم  تفالخ  هرود  رد  ینیسح  تاداس  یناگدنز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نادناخ  هب  تمدخ  ّتیونعم و  تیوقت  اه و  تیعقاو  فشک  زج  نآ ، هب  نتخادرپ  هزیگنا  دشاب ، هچ  ره  رثا  نیا 
.تسا هدوبن 

دیـس رتکد  ياقآ  زا  تخاس ، مهارف  ار  راک  نیا  هنیمز  هک  مالـسلا  هیلع  مولعلارقاب  یلاع  شزومآ  هسـسؤم  زا  تسا  هتـسیاش  اج  نیا  رد 
تمحز راک  نیا  رد  هک  یئایحی  رتکد  يوجراهچ و  ياقآ  يراتساریو ، دحاو  زا  یترضح و  نسح  رتکد  ياقآ  زا  هداز و  حالف  نیسح 

.منک رّکشت  دنا  هدیشک 

ص:7
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همدقم

دیدج میدق و  عبنم  اب 87  شخب و  ود  رد  باقون  يرفعج  اضر  ياقآ  بانج  هتشون  نایناورم  رصع  رد  ینیسح  تاداس  شزرا  اب  باتک 
دریگ و یم  رب  رد  ار  مود  نرق  زا  لاــــس  لوا و 33  نرق  ماـمت  ینعی  مالـسا  ردـص  خـیرات  زا  یمهم  شخب  یقیقحت ، شور  اـب  ربـتعم 

ابمالسلا مهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ات  ینیسح ، تاداس  دج  یلع ، نب  نیسح  ماما  ترضح  مایق  زا  ار  ینیـسح  تاداس  دروخرب 
.دنک یم  نشور  هّیما  ینب 

رب متـس  ییوـس  زا  هک  تسا  یمالـسا  تاـیح  ياـه  هرود  نیرتزاـس  تشونرـس  لاـح ، نیع  رد  نیرت و  هثداـح  رپ  زا  یکی  نارود  نـیا 
اب دیـسر و  دوخ  جوا  هب  دوب ، هدش  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  مالـسلاامهیلع ، یلع  ربمغیپ و  نادـناخ 

نایاپ هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تداهـش  اب  دیدرگ و  زاغآ  نیـسح  ماما  ترـضح  نادناخ  نیا  هلـسلس  رـس  تداهش 
هـسنارف ياـهزرم  سلدـنا و  اـت  برغ ، رد  نیچ و  هزاورد  اـت  قرـش  رد  یمالـسا  تاـحوتف  نارود ، نیمه  رد  رگید  يوس  زا  .دیـسر و 

يافلخ رـصع  رد  مرکا و  لوسر  تایح  رد  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رب  مالـسا  هرطیـس  زا  سپ  ًاتدـمع  هک  تاحوتف  نیا  تفای ، شرتسگ 
هتفگ هک  دح  نآ  ات  يوما  رصع  رد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  يزکرم  يایسآ  اقیرفا و  زا  یـشخب  تاماش و  رـصم و  ناریا و  روشک  نیدشار ،

.درک ادیپ  هعسوت  دش 

دبلط یم  ار  تهج  ود  نیا  رد  ثحب  نارود ، نیا  عماج  یسررب  نیاربانب ،
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نآ تابجوم  مه  و  تفرگ ، تروص  رگمتـس  يوما  يافلخ  طسوت  هک  يولع ، نادـناخ  رب  اهمتـس  فیک  مک و  لـلع و  مه  دـیاب  ینعی 
.ددرگ نشور  دیدرگ ، فقوتم  ابیرقت  سابع  ینب  يافلخ  رصع  رد  نآ  زا  سپ  هک  ناشخرد  تاحوتف  همه 

مدرم رگید  رب  اصوصخ و  یلع  لآ  رب  هیما  ینب  ياهمتس  لوا ، شخبب  رد  تسا  ناینیـسح  نایوما و  شخب  ود  لماش  هک  باتک  نیا  رد 
يوس زا  تسا  نکمم  هک  هدمآ  یبلاطم  ًالامتحا  هلـسلس  نیا  يافلخ  زا  یخرب  لامعا  هب  عجار  دنچ  ره  تسا ، هدمآ  لیـصفت  هب  امومع 

.دشاب هدش  عیاش  مدرم  دزن  بیقر  ندرک  وربآ  یب  يارب  نانآ  نانیشناج  سابع  ینب 

ات دـیدرگ و  عورـش  مود  نرق  زاغآ  زا  هیما  ینب  هیلع  سابع  ینب  تاغیلبت  تسا  هدـمآ  مه  باـتک  نیا  رد  میناد و  یم  روط  ناـمه  اریز 
.دنشاب نتفگ  تسار  هب  دیقم  ابقر  اب  هزرابم  ماقم  رد  هکنیا  نودب  دنداد ، رشن  ار  نانآ  لامعا  عیاجف  دنتسناوت 

البرک و هعجاف  رکذ  اب  هیما  ینب  هیلع  دوخ  یغیلبت  ياهینارنخـس  زاغآ  رد  دـندرب و  یم  هرهب  نایولع  يوربآ  زا  ادـتبا  رد  هک  سابع  ینب 
نتفگ ازسان  غورد و  زا  یکاب  دندرک ، یم  کیرحت  رگمتس  هلسلس  نآ  هیلع  ار  مدرم  كاپ  تاساسحا  اروشاع  يادهـش  یناوخ  هضور 

.تسا هدنام  یقاب  هدش ، هتشون  سابع  ینب  رصع  رد  اتدمع  هک  خیرات ، رد  اهغورد  نآ  زا  یشخب  انایحا  دنتشادن و 

اتدـمع هک  تسا  هدـش  وگتفگ  نانآ  یبهذـم  فارحنا  هیما و  ینب  ياهمتـس  صوصخ  رد  یفوتـسم  روط  هب  باتک ، نیا  لوا  شخب  رد 
نانچ للع  رد  طسب  حرـش و  نودـب  لامجا و  هب  یمالـسا  تاحوتف  زا  شخب  نیا  رد  اما  .تسین  هغلابم  زا  یلاخ  یهاگ  اـّما  تسا ، قح 

.تسا هتفر  نخس  نید  یب  رگمتس و  یهورگ  يوس  زا  مالسا  هب  هدنام  اج  هب  ياهتمدخ 

رصم و ماش و  رد  نادناخ  نآ  زا  يراثآ  تاحوتف ، زا  سپ  نارود  نیا  رد 
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یگتـسبلد هقـالع و  عون  کـی  زا  یکاـح  هک  هدـنام  ياـج  هب  نآ  زج  هبطرق و  عماـج  دـننام  سلدـنآ  رد  صوصخ  هب  رگید ، ياـهاج 
نیب داضت  کیرات و  ياه  هتکن  نیا  ات  .دیآ و  یم  رامش  هب  نیملسم  مالسا و  رخافم  ءزج  زورما  ات  و  تسا ، مالـسا  هب  اهنآ  ناگدنزاس 

تـسا يراک  نامه  نیا  .تسین و  مضه  لباق  اهنخـس  فرط ، یب  ناققحم  يارب  دوشن ، نشور  ناشخرد  ياهراک  نیا  متـس و  همه  نآ 
هب راثآ  حرش  اب  مالسا  هب  ار  نانآ  تمدخ  و  دننک ، یم  هیکت  نآ  يور  هیما  ینب  افلخ و  نارادفرط  ام ، نیب  لومعم  شور  سکع  رب  هک 

.دنشک یم  خیرات  خر  هب  ناشیا  زا  هدنام  ياج 

ار یناسک  اما  دنا ، هدوبن  مالـسا  هب  هقالع  یب  یلک  روط  هب  اهنآ  تفگ : ناوت  یم  لامجا  هب  .دراد  ناوارف  ثحب  هب  زاین  لضعم  نیا  ّلح 
یلع نادناخ  رد  یشک  لسن  صوصخ  هب  نانآ  هرابرد  یمتس  چیه  زا  هتسناد و  دوخ  نمـشد  دنتـسناد  یم  دوخ  تفرـشیپ  هار  راخ  هک 
نیب رد  مه  دیاش  دنتسناد ، یم  دوخ  عفن  هب  ار  یمالسا  تلود  ییافوکـش  مالـسا و  تفرـشیپ  رگید  ریبعت  هب  .دندرک و  یمن  يراددوخ 

تـسد هتـسیاش ي  ياهراک  نینچ  هب  هک  دـندوب  لیام  ای  هتـشاد و  دوجو  زیزعلادـبع » نب  رمع   » لداع هفیلخ  هیبش  يرگید  ناسک  نانآ 
.دننزب

يا هتـشذگ  ناج  زا  صلخم و  نمؤم و  دارفا  یمالـسا  هعماج  نیب  رد  اما  دـندوب  رگمتـس  هلـسلس  نیا  يافلخ  هاگتـسد  رگا  هوـالع ، هب 
رایتخا رد  هک  یمالسا  تلود  تردق  زا  نانآ  و  دندوب ، اشوک  رافک  رب  نآ  هبلغ  و  یمالسا ، تلود  شرتسگ  هار  رد  هک  دنتـشاد  دوجو 

ناملـسم دح  هچ  ات  تلود ، نآ  نارـس  هک  دننک  هجوت  هکنیا  نودب  دنتفرگ  یم  هرهب  مالـسا  هب  تمدخ  يارب  دوب ، هدش  هتـشاذگ  نانآ 
.دنتسه

.تسا یفاکان  دیاش  اما  شزرا  اب  دنا  هتشون  هچنآ  مود  شخب  رد  اما  .لوا  شخب  رد  ام  نخس  هصالخ  نیا 
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: مینک یم  هفاضا  نآ  هب  ار  هتکن  هس  کنیا  و 

و تفرگ ، رارق  ضارقنا  فرـش  رد  هک  درک  اوسر  ار  يوما  نادناخ  مالـسا  ناهج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هکنیا  لوا - 
ریبز لآ  نوچ  نانآ  يابقر  يریگرد  و  وس ، کی  زا  هتشک  راک  ناورم  ياهگنرین  رگا  و  تفر ، نیب  نانچ  زا  نانآ  ینایفـس  هتـشر  لقاال 

دودـح ات  نایناورم  نانآ  رگید  هتـشر  اما  .داتفا  یم  رب  راـگزور  هحفـص  زا  یلک  هب  هیما  ینب  هلـسلس  دوبن ، رگید  يوس  زا  ناـیراتخم  و 
، دش هتفگ  ًالبق  هک  یمالـسا  تاحوتف  شرتسگ  هب  يوما  هلـسلس  تامدخ  اقافتا  دـنداد و  همادا  دوخ  ییاورنامرف  هب  رگید  لاس  تصش 

.تفرگ تروص  نایناورم  نیمه  هلیسو  هب  اتدمع 

دننام گرزب  يا  هعجاف  مالـسا  ناهج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدج  تداهـش  دننام  زین  نآ  هک  یلع ، نب  دیز  تداهـش  هکنیا  ات 
درک و راد  هشدخ  رایسب  ار  افلخ  يوربآ  تسا ، هدشن  هتخانـش  نایعیـش  نیب  رد  دیاب  هک  نانچ  دنچ  ره  دش ، یم  هدرمـش  البرک  هعجاف 

نایناورم تفالخ  كاندرد ، هعجاف  ود  نیا  زا  نانآ  هدافتـسا  ءوس  سابع و  ینب  مایق  اب  دیز ، تداهـش  زا  سپ  لاس  دودح 12  ماجنارس 
.تفر نایم  زا  مه 

لابق رد  نانآ  ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  داجـس و  ماـما  ینعی : نیـسح  ماـما  زا  سپ  ناـماما  شقن  هکنیا  مود - 
.تسا یسررب  راوازس  هدمآ  باتک  رد  هچنآ  زا  شیب  نایناورم 

تفالخ هب  نداد  نایاپ  رد  دـیدرگ ، راکـشآ  ساـبع  ینب  نارود  رد  اتدـمع  هک  مه  ینیـسح  تاداـس  ناـهنپ  ياـهتکرح  هکنیا  موس - 
هراب نیا  رد  رگید  یباتک  ای  و  هفاضا ، باـتک  هب  صوصخ  نیا  رد  یموس  شخب  تسا  هتـسیاش  و  تسا ، هتـشاد  شقن  هیما  ینب  هلـسلس 

.نیرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  هّللا  یلصو  .دوش  هتشون 

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم   10/10/1386
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نانآ رصع  یسایس  طئارش  نایناورم و  لوا : شخب 

هراشا

نایناورم لوا : لصف 

نایناورم رصع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس -  عاضوا  مود : لصف 
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نایناورم لوا : لصف 

همدقم

هلسلس راذگناینب  .دنتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  یمـسر  اراکـشآ و  يرجه  لاس 41  رد  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  حلـص  زا  سپ  نایوما 
.درب راک  هب  یناوارف  تادیهمت  شیوخ  تنطلس  رارقتسا  ندیسر و  تفالخ  هب  يارب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  نانآ ،

دیزی شدنزرف  هیواعم و  لماش  هک  تسا  ناینایفس  هب  روهشم  نایفسوبا و  هب  بوسنم  لّوا  هخاش  دنوش : یم  میسقت  هخاش  ود  هب  نایوما 
تـسد هب  ار  تفالخ  تیمکاح و  دنتـسناوت  لاـس  تدـم 23  هب  يرجه  ات 64  لاـس 41  رد  هک  دوش  یم  دـیزی  نب  هیواـعم  شا  هوـن  و 

نب دـمحم  نب  ناورم  اـه  نآ  نیرخآ  مَکَح و  نب  ناورم  نآ  سـسؤم  هک  تسا  صاـعلا  یبا  نادـنزرف  هب  طوبرم  مود  هخاـش  .دـنریگب 
.دنروهشم ( 132  - 64  ) نایناورم هب  هک  تسا  رامح  هب  روهشم  ناورم 

نایوما هلسلس  ضارقنا  خیرات  هک  يرجه  لاس 132  ات  نایناورم  هورگ 
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.دنتفرگ تسد  هب  ار  تیمکاح  تردق و  لاس  دودح 67  دندز و  هیکت  ناناملسم  تفالخ  دنسم  رب  تسا ،

 .( 60ه  - 41  ) هیواعم

نامز رد  تسناوت  هیواعم  .تشادن  یگتسبلد  مالسا  نید  هب  نایفـسوبا  شردپ  دننامه  اّما  ، (1) دش ناملـسم  هکم  حتف  نامز  رد  هیواعم 
قشمد یلاو  هفیلخ  فرط  زا  دیزی ، نوچ  دوش و  ماش  حتف  رومأم  نایفس  یبا  نب  دیزی  شردارب  نامرف  ریز  (، 13  - 11  ) رکبوبا تفالخ 

(2) .درک ندرا  نارمکح  ار  هیواعم  دش ،

لزع درک و  هیواعم  ورملق  همیمض  ار  قشمد  تموکح  رمع  تشذگرد ، ( 24  - 13  ) رمع تفالخ  نامز  رد  نایفس  یبا  نب  دیزی  نوچ 
، دـهاوخب هک  ار  يراک  ره  دـنک و  تموکح  ماش  رد  لاـس  تسناوت 20  هنوگ  نیدـب  هیواعم  .تشاذـگاو  وا  هب  زین  ار  ماّـکح  بصن  و 
هک یماگنه  رد  تشاد و  تسد  رد  ار  نآ  فارطا  یحاون  ماش و  قشمد ، رب  تیمکاح  نامثع ، ِندـش  هتـشک  ناـمز  اـت  وا  .دـهد  ماـجنا 

هیلع یلع  اب  لاس  جنپ  هیواعم  .دش  نامثع  یهاوخنوخ  یعّدم  درک و  مَلَع  ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  دیسر ، تفالخ  هبمالسلا  هیلع  یلع 
تشاد يریگرد  مالسلا 

ماجنارس ات  تخادرپمالسلا ، هیلع  ماما  اب  هلباقم  هب  گنرین  يزیر و  نوخ  گنج ، اب  و 

تماما هبمالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  دیسر و  تداهش  هب  مجلم  نبا  ریشمش  تبرـض  رثا  رب  يرجه  لاس 40  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
.دیسر

ار مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياهورین  رکشل و  تسناوت  رکم  هلیح و  اب  هیواعم 

نآ رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يا  همیخ  هب  شنایرکشل  هک  ییاج  ات  دنک  هدنکارپ 
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تفالخ دنک و  حلص  هیواعم  اب  هک  تفریذپ  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  دنربب ، نیب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـساوخ  دندش و  رو  هلمح  دوب ،
.دراذگاو وا  هب  ییاه  طرش  اب  ار 

کمک اـب  تسناوـت  وا   (1) .متـسه هفیلخ  نیرخآ  ناطلـس و  نیلوا  نم  تفگ : دـناوخ و  نینمؤـملاریما  ار  دوـخ  ناـمز  نـیا  زا  هیواـعم 
هژیو هب  نامز  نآ  رد  هک  ار  یلخاد  ياـه  شروش  یماـمت  ناورم ، صاـع و  ورمع  هیبا ، نب  داـیز  هریغم ، نوچمه  شیوخ  نارازگراـک 

ار شیوخ  تفالخ  تردـق و  هلیح ، رکم و  اـی  متـس و  روز و  اـب  دـنک و  شوماـخ  ار  تسویپ ، یم  عوقو  هب  نایعیـش  جراوخ و  طـسوت 
(2) .درک یم  یهن  ورما  اه  نآ  هب  تراظن و  ناناملسم  روما  رب  يرابدرب  یکریز و  اب  لاس  تسیب  تّدم  وا  .دشخب  میکحت 

.دیسر تفالخ  هب  دوب ، هدیشوک  رایـسب  شیپ  زا  شندیـسر  تفالخ  هب  يارب  هک  دیزی  شدنزرف  تشذگرد و  يرجه  لاس 60  رد  يو 
رب عاضوا  هک  دش  بکترم  ییاه  تیانج  ریبدت ، تسایس و  مدع  ببس  هب  هاتوک ، تّدم  نیا  رد  اّما  درکن ، تفالخ  رتشیب  لاس  هس  دیزی 

هب ار  شیافواب  نارای  ومالسلا  هیلع  نیسح  ماما  البرک  هعقاو  رد  شتفالخ  لوا  لاس  رد  وا  .تشگ  لوحتم  وا  ّدض 

رب تراغ و  زور  هس  ار  هنیدم  وا  هاپـس  مود ، لاس  رد  .درب  ماش  هفوک و  هب  يریـسا  هب  ار  ناشیا  تیب  لها  هداوناخ و  دـیناسر و  تداهش 
ربـخ هک  نیا  اـت  دـنداد  رارق  زاـت  تخاـت و  دروم  ار  هبعک  هناـخ  موـس ، لاـس  رد  و  دـندرک ، يزارد  تسد  رهـش  مدرم  سوماـن  لاـم و 

.دنتشگرب ماش  هب  دندیشک و  گنج  زا  تسد  اه  نآ  دیسر و  شنایهاپس  هب  يو  گرم  یناهگان 

ص:17

.9/177 1418ه ،.  لّوا ، پاچ  رکفلاراد ، رشن  توریب ، قشمد ، ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  - 1
 ، 1414ه لّوا ، پاـچ  یـضرلا ، فیرـش  رـشن  مق ، هیناطلـسلا ، بادـآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  اـی  اـبطابط ، نـب  یلع  نـب  دـمحم  - 2

ص142.
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ناینایفس تموکح  رد  نارحب 

رتشیب هام  ود  یلوق  هب  زور و  لهچ  دوب ، یفیعض  درم  نوچ  اّما  دیسر ، تفالخ  هب  هیواعم  شدنزرف  يرجه ، لاس 64  رد  دیزی  گرم  اب 
مود هیواـعم  گرم  یتقو  .تسا  هدوبن  تموکح  تفـالخ و  رما  هب  لـیام  دوخ ، وا  هک  دـندقتعم  یخرب  .تشادـن  تسد  هب  ار  تفـالخ 

هب تفگ : وا  اّما   (1) .هد رارق  تدوخ  نیـشناج  یهاوخ ، یم  ار  هک  ره  دوخ ، نادناخ  زا  دنتفگ : دـندمآ و  درگ  وا  رب  هیما  ینب  دیـسر ،
: دوزفا .مشچب و  ار  نآ  ترارم  نم  دیربب و  ار  نآ  توالح  امش  هک  مهاوخ  یمن  ما و  هدیـشخب  ار  امـش  رب  تفالخ  توالح  نم  ادخ ،
(2) .دینکب دیهاوخ ، یم  هچ  ره  هک  مراذگ  یم  اروش  هب  ار  امـش  راک  تفالخ و  منک و  یم  اهر  ار  نآ  مرازیب و  تفالخ  زا  نم  ایادخ ،

يرهز ار  شگرم  تلع  یـضعب  .تسا  فالتخا  شگرم  هرابرد  هتبلا  تشذگرد و  دیزگنرب و  دوخ ، زا  دعب  ار  سک  چیه  مود  هیواعم 
ار وا  گرم  مه  یـضعب  دـش و  توف  دـندز ، وا  هب  هک  یتبرـض  تلع  هب  دـنا  هتفگ  مه  یخرب  دـندوب و  هدـناروخ  وا  هب  هک  دـنا  هتـسناد 

(3) .دنا هتسناد  یگلاس  ّنس 22  رد  یعیبط  یناهگان و 

هب يارب  نوگانوگ  ياه  هورگ  يوس  زا  یناوارف  شـالت  اریز  درک ، ضرقنم  هشیمه  يارب  ار  ناینایفـس  تفـالخ  نیـشناج ، نییعت  مدـع 
نوریب هنیدـم  زا  ار  هیما  ینب  وا  .تفرگ  تسد  هب  ار  ّتیمکاـح  ریبز ، نب  هّللادـبع  زاـجح ، رد  .تسویپ  عوقو  هب  تفـالخ  نتفرگ  تسد 
تخاس هارمه  دوخ  اب  دوب ، راچد  هلبآ  يرامیب  هب  نامز  نآ  رد  هک  ار  کلملادبع  شرسپ  راچان  هب  مه  مکح  نب  ناورم  هلمج  زا  درک ،

.تفر نوریب  هنیدم  زا  و 

ص:18

.8/261 1413ه ،.  یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  رشن  توریب ، هیاهنلاو ، هیادبلا  یقشمد ، ریثک  نب  لیعامسا  - 1

.8/261 1413ه ،.  یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  رشن  توریب ، هیاهنلاو ، هیادبلا  یقشمد ، ریثک  نب  لیعامسا  - 2
.3/73 1384ه ،  مراهچ ، پاچ  تداعس ، رشن  هرهاق ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 3
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زاـب هنیدـم  هب  ار  وا  اـت  داتـسرف  وا  لاـبند  هب  ار  یناـسک  دـش و  نامیـشپ  دوـب ، هدرک  نوریب  راـبجا  هب  ار  ناورم  هک  نیا  زا  ریبز  نبا  اـّما 
هک وا  .دید  ّریحتم  ار  نایماش  هتفشآ و  ار  عاضوا  دیسر ، ماش  هب  هک  ینامز  درک و  ترفاسم  ماش  هب  ناورم  .دنتفاین  ار  يو  اّما  دننادرگ ،
رد ار  نانآ  همه  دـناوخ و  ارف  نتـشیوخ  هب  ار  ناـیماش  درک و  هدافتـسا  تصرف  عاـضوا و  نیا  زا  دوب ، هدروخ  لاـس  هبرجت و  اـب  يدرم 

.دروآ مهارف  قشمد  هیباج 

درمریپ هک  ار  ناورم  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  دنتخادرپ و  ثحب  هب  هیما  ینب  قح  ریبز و  نبا  هرابرد  نایماش  عامتجا ، نآ  رد 
اب سپـس  دـننیزگرب و  تفالخ  هب  دوب ، هدـیگنج  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  زین  نیفـص  لمج و  گنج  زور  رد  نامثع و  هاوخنوخ  شیرق و 

یکدنا عاضوا  هنوگ  نیدب  دش و  تعیب  مود  دـهعیلو  ناونع  هب  دیعـس  نب  ورمع  اب  وا  زا  دـعب  لوا و  دـهعیلو  ناونع  هب  دـیزی  نب  دـلاخ 
(1) .دیسر تفالخ  هب  مکح  نب  ناورم  تفرگ و  مارآ 

نایناورم تموکح  يراذگ  ناینب  ناورم و  تفالخ 

هنیدـم زا  دنتـشاد ، هک  ییورود  ببـس  هب  ار  شردـپ  وا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دوب  صاعلا  یبا  نب  مکح  دـنزرف  ناورم ،
هب ار  ود  نآ  رمع  رکبوــبا و   (2) .دـندش فورعم  هّللا  لوسر  هدـش  هدـنار  هب  ناناملـسم  نایم  رد  اه  نآ  لیلد  نیمه  هب  .دـنار و  نوریب 

ببـس هب  دـش ، هدـیزگرب  تفالخ  هب  نامثع  نوچ  اّما  .دنتـسناد  یم  ربمایپ  روتـسد  فـالخ  ار  لـمع  نیا  اریز  دـندنادرگن ، زاـب  هنیدـم 
(3) .دنادرگ زاب  هنیدم  هب  ار  ود  ره  تشاد ، نانآ  اب  هک  يدنواشیوخ 

ص:19

.2/256 1414ه ،  لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، حضاو  نبا  - 1
ص120. هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 2

.3/366 1409ه ،  لوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب  مالسالا ، خیرات  یبهذ ، - 3
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شرـسپ وا و  نامثع ، .دـناوخ  نوعلم  ار  وا  ربمایپ  دـیزرو و  یم  ینمـشد  ربماـیپ  اـب  تیلهاـج  نارود  رد  هک  دوب  ناـمثع  يومع  مَکَح ،
تفالخ روما  یمامت  رد  ناورم  نیمه ، يارب  تخاس و  شیوخ  یـسایس  رواشم  بتاک و  داـماد ، ار  ناورم  دروآ و  هنیدـم  هب  ار  ناورم 

نایم رد  وا  .دوب  رـش  هنتف و  ردصم  نامثع ، نامز  رد  .درک و  ادیپ  یعامتجا  یـسایس و  ّتیعقوم  نامز ، نیا  زا  ناورم  .درک  یم  تلاخد 
دناسر ییاج  هب  ار  راک  دـمآرب و  نافلاخم  رازآ  بیقعت و  ددـص  رد  وا  کیرحت  هب  نامثع  هک  نانچ  درک ، یم  داجیا  هقرفت  ناناملـسم 

فص رد  درکن و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  ناورم  .دنتـشک  ار  وا  دندروآ و  شروی  نامثع  هناخ  هب  نایـضاران  هک 
هب ار  وا  دیسر ، تفالخ  هب  هیواعم  هک  ینامز  .دز  ریشمش  ترـضح  ّدض  رب  نیّفـص  لمج و  گنج  رد  .تفرگ  رارق  ترـضح  نافلاخم 

(1) .دش جاحلا  ریما  هفیلخ  فرط  زا  54 و 55  ، 48 ، 45 ياه 43 ، لاس  رد  هیواعم  رصع  رد  ناورم  .تشامگ  هنیدم  تموکح 

دیزی يارب  مدرم  زا  دـیاب  زین  وا  تسا و  هدرک  تعیب  وا  اب  هدـیزگرب و  يدـهعیلو  هب  ار  دـیزی  هک  تشون  شیارب  هیواعم  هک  یناـمز  اـّما 
ار اهراک  هیواعم ، يا  تفگ : تفر و  هیواعم  دزن  هب  شیوخ  نادـنواشیوخ  نادـناخ و  زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  تفـشآرب و  دریگب ، تعیب 

تیاعر دـیاب  هک  دنتـسه  وت  دـننامه  یقیـال  نادرم  وت  موق  رد  هک  نادـب  شوپب و  مشچ  ناـکدوک  هب  نداد  تموکح  زا  رادـب و  مّظنم 
زاـب هنیدـم  هب  ار  وا  هنوگ  نیدـب  (2) و  .ما هداد  رارق  دـیزی  دـهعیلو  نیـشناج و  یتفالخ ، هتـسیاش  هک  ار  وت  نم  تفگ : هیواـعم  .دـنوش 

هنیدم مکاح  ار  صاع  نب  دیعس  وا ، ياج  هب  رانکرب و  هنیدم  تموکح  زا  ار  وا  يدنچ  زا  سپ  هیواعم  .دینادرگ 

ص:20

.2/232 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 1
.3/38 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 2
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(1) .درکن افو  زین  دوب ، هداد  ناورم  هب  هک  يدهعیلو  هدعو  هب  تخاس و 

رد طقف  ناورم  دوب و  هنیدم  مکاح  دـیلو  دیـسر ، تفالخ  هب  هیواعم  نب  دـیزی  هک  ینامز  دوب و  هنیدـم  رد  نانچمه  نیا  زا  سپ  ناورم 
دمآ هک  نانچ  ریبز -  نبا  .دیـسر  تفالخ  هب  زاجح  رد  ریبز  نبا  تشذگرد و  مود  هیواعم  هک  نیا  ات  دوب ، دیلو  رواشم  یـسایس ، روما 

.تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  تفر و  ماش  هب  يو  دنار و  نوریب  هنیدم  زا  ار  وا  - 

.دوب ریبز  نب  هّللادـبع  اب  تعیب  راتـساوخ  درک و  یم  تموکح  اج  نآ  رد  سیق  نب  كاحـض  .دوب  تفالخ  زکرم  قشمد  نامز ، نیا  رد 
ینابرهمان هطساو  هب  نیرسنق -  ریما  یبالک -  ثراح  نب  رفز  و  صْمِح -  ریما  ریشب -  نب  نامعن  اه  نآ  سأر  رد  یلامش و  ياه  برع 

.دندش كاحض  رادفرط  دندوب  هدید  دیزی  تموکح  رد  هک  ییاه 

دلاخ ناورم و  بناج  دوب ، اه  نآ  هلیبق  زا  هیواعم ، نب  دیزی  ردام  نوسیم ، هک  نیا  ببـس  هب  بلک  هلیبق  نوچمه  یبونج  ياه  برع  اّما 
نآ رب  دنتـشگ و  دّحتم  رگیدمه  اب  ریمن  نب  نیـصح  نوچمه  نانآ  نانامیپ  مه  زا  یـضعب  هیما و  ینب  بلک و  ینب  .دنتفرگ  ار  دیزی  نب 

(2) .دنگنجب وا  نانامیپ  مه  كاحض و  اب  دنورب و  قشمد  هب  هک  دندش 

.دندش ور  هب  ور  كاحض  اب  طهار  جرم  رد  دنداهن و  قشمد  هب  يور  اه  نآ 

زین ار  رـصم  وا  .دـیدرگ  رارقرب  ماش  یماـمت  رد  ناورم  تفـالخ  ّتیمکاـح و  دـنتخیرگ و  هدروخ و  تسکـش  نایـسیق  گـنج  نیا  رد 
تّمه هتفر  تسد  زا  تکلمم  ياه  هزوح  هیقب  فرصت  يارب  سپس  درک و  شیوخ  ورملق  همیمض 

ص:21

1375ش، لوا ، پاچ  هشیدنا ، گنهرف و  رـشن  نارهت ، یناغماد ، يودـهم  همجرت  يربکلا ، تاقبط  يدـقاو ، نب  دـمحم  دعـسا  نبا  - 1
.5/156

.414  - 4/409 1384ه ،  لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  رشن  توریب ، كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، يریرج  نب  دمحم  - 2
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.تشامگ

، دـندناسرت یم  ار  وا  همه  .دروآ  تسد  هب  مدرم  زا  یهورگ  تیاضر  نودـب  ریـشمش و  اب  ار  تفـالخ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ناورم ،
، همه زا  شیپ  تفرگ و  ماجنا  ندرا  رد  يو  اب  تعیب  .دریگب  تسد  هب  ار  تفـالخ  هک  دـندرک  یم  بیغرت  ار  يو  هک  یمک  هّدـع  رگم 
هک ینامز  اذل   (1) .دندیـسر یم  تفالخ  هب  شا  هداوناخ  تیامح  نارای و  کمک  هب  وا  فالـسا  اّما  .دـندرک  تعیب  يو  اب  ندرا  مدرم 

.داتفا شدهعیلو  يرانکرب  رکف  هب  درک ، هک  يراک  نیلوا  دنادرگ ، مکحتسم  ار  شتردق  نآ  فارطا  یحاون  ماش و  رد 

ود ندـناسر  تفـالخ  هب  يارب  هک  دوب  نیا  يارب  دـنک ، یثرا  شا  هداوناـخ  رد  ار  تفـالخ  هک  دوـب  شـالت  رد  هیواـعم  دـننامه  ناورم 
زیزعلادبع شردارب  دیزگرب و  شیوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  کلملادبع  داتفا و  وپاکت  شالت و  هب  زیزعلادبع  کلملادـبع و  شدـنزرف 

(2) .درک کلملادبع  نیشناج  ار 

تفگ و ازـسان  وا  هب  دمآ  شدزن  هب  دلاخ  هک  زور  کی  یتح  .دنک  فرـصنم  وا  زا  ار  ماش  مدرم  ات  تخادرپ  دـلاخ  ریقحت  هب  ییوس  زا 
شردام تفگ و  دوب ، هدش  ناورم  رسمه  هک  شردام  هب  ار  نایرج  دلاخ  .دیـشک  تلاجخ  دلاخ  هک  ییاج  ات  درک  باطخ  قمحا  ار  وا 

ِردام ات  دمآرب  ددص  رد  کلملادـبع   (3) .تفر ایند  زا  هک  نیا  ات  تشادـنرب  ار  نآ  داهن و  ناورم  ناـهد  رب  یـشلاب  باوخ ، ماـگنه  رد 
(4) .دوش نیگنن  يو  مان  هتشُک و  ار  تردپ  ینز  هک  دنیوگن  مدرم  ات  نک  یشوپ  مشچ  راک  نیا  زا  دنتفگ  وا  هب  یلو  دشکب ، ار  دلاخ 

ص:22

.3/95 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
.2/257 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 2

.8/285 هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  - 3
ص122. هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 4
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 .( 86ه  - 65  ) ناورم نب  کلملادبع 

رتوبک  » بقل وا  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، روـش  ُرپ  يدـباع  تسرپادـخ و  یناملـسم  دوـب ، هدیـسرن  تفـالخ  هب  اـت  يو  دـنا  هتفگ  یخرب 
داهن و مه  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ینآرق  دینـش ، ار  شیوخ  تفالخ  زاغآ  ردپ و  گرم  ربخ  هک  نیمه  نکل  دندوب ، هداد  دجـسم »

سـسؤم تقیقح ، رد  دوب و  ریبدت  تسایـس و  اب  یناسنا  کلملادبع   (1) .میادج وت  زا  ما ، هدـنز  ات  مرادـن و  يراک  وت  اب  رگید  تفگ :
.داد هعسوت  ار  یمالسا  ياه  نیمزرس  دز و  تسد  یّمهم  ياهراک  هب  تدم  نیا  رد  درک و  تفالخ  لاس  وا 21  .دوب  نایناورم  تلود 

نوچ يرگمتـس  نارادرـس  کمک  اب  يوَق و  يا  هدارا  اب  یلو  دـش ، هجاوم  يدّدـعتم  ياه  هنتف  اـه و  ماـیق  اـب  شتموکح  زاـغآ  رد  يو 
(2) .دیدرگ زوریپ  شیوخ  نانمشد  رب  دناشن و  ورف  ار  اه  نایغط  هریغ ، دیزی و  شرسپ  بلهم و  فسوی ، نب  جاّجح 

راوتـسا ون  زا  ار  نآ  داینب  دیناهر و  فعـض  زا  ار  نآ  رادتقا  اب  دنک ، طوقـس  نایناورم  ياپون  تلود  ات  تفر  یم  هک  ینامز  کلملادبع 
یبسن شمارآ  شنادنزرف  وا و  ِراگزور  هیقب  رد  تخاس و  رارقرب  ار  شمارآ  داد و  ناماس  لاس  تفه  رد  ار  اهراک  کلملادـبع ، .درک 

نبا جراوخ و  یفقث ، هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  ریبز ، نبا  کلملادـبع ، نانمـشد  نیرت  كاـنرطخ  .دوـب  اـمرفمکح  شیب  اـمک  هعماـج  رد 
.درادرب نایم  زا  ار  اه  نآ  شیوخ ، ناهدنامرف  کمک  اب  تسناوت  يو  هک  دندوب  ثعشا 

محر یب  نشخ و  رایسب  شتفالخ  ماکحتسا  رارقتسا و  يارب  کلملادبع 

ص:23

ص 122. هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 1
.272 ص271 -  رداص ، راد  رشن  هرهاق ، فارشالاو ، هیبنتلا  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 2
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هکم رد  زور  هس  ریبز  نبا  هـیلع  گـنج  رد  شنایهاپـس   (1) .دـندش هدـیرب  رـس  رفن  رازه  تسیب  دـص و  وا  نامز  رد  .درک  یم  دروخرب 
زا هک  دندیرب  رس  ار  هباحـص  زا  یـضعب  ناراگزیهرپ و  یخرب  دندز و  شتآ  ار  نآ  ياه  هدرپ  دندرک و  ناریو  ار  هبعک  هناخ  راتـشک و 

لیمک زا  زین  و  دندیرب ، ار  شیاپ  تسد و  هجنکش ، زا  سپ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  يراوح  لیوط ، ما  نب  ییحی  اه  نآ  هلمج 
بعر و هنوگ  نیدب  وا   (2) .دندش هتـشک  نانآ  تسد  هب  هک  درب  مان  دیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  يراصنا و  نامحرلادبع  یعخن ،

.درک مکاح  هعماج  رب  یبیجع  تشحو 

رـس و ار  اج  نآ  عضو  ات  دش  هداتـسرف  اقیرفآ  هب  نامعن  نبا  ناّسح  یهدنامرف  هب  ییورین  يرجه ، لاس 74  رد  یلخاد  شمارآ  زا  سپ 
یکمک ياهورین  ندیـسر  اب  اما  دـندش ، ور  هب  ور  هنهاک  مان  هب  ینز  تمواقم  اب  هک  دـنتفر  شیپ   (3) هنجاطرق ات  اه  نآ  دـهد و  ناماس 

(4) .دنیاشگب ار  اقیرفآ  لامش  رسارس  دنوش و  زوریپ  ربرب  ماوقا  رب  دنتسناوت 

هکس ياج  هب  هک  درب  مان  هبترم  نیلوا  يارب  هّکـس  برـض  زا  ناوت  یم  تفریذپ ، تروص  کلملادبع  رـصع  رد  هک  ییاهراک  هلمج  زا 
جاور ینانوی  ياه 

نب هّللادـبع  وا  بیقر  زا  يریذـپریثأت  مارحلا و  دجـسم  هکم و  هب  نتفر  ياج  هب  مدرم  ات  تخاس  ماش  رد  يدجـسم  نینچمه   (5) .تفای
ار دجسم  نیا  ریبز 

ص:24

1377ش، لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، یتیآ ، دمحملادبع  همجرت  لودلا ، خیرات  رصتخم  يربعلا ، نبا  - 1
ص154.

.2/272 یبوقعی ، خیرات  - 2
.4/323 نادلبلا ، مجعم  دراد ، هلصاف  خسرف  لیم 4  سنوت 12 ات  هک  تساقیرفآ  یحاون  زا  يرهش  هنجاطرق : - 3

.3/83 1414 ه ،  مراهچ ، پاچ  یبرعلا ، خیرات  هسسؤم  رشن  توریب  خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  - 4
.3/113  ، 1414 ه مراهچ ، پاچ  یبرعلا ، خیرات  هسسؤم  رشن  توریب  خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  - 5
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ماجنارـس وا  .درک  عنم  مکاح  نتفگ  زردنا  زا  ار  ناظعاو  دـنادرگرب و  یبرع  هب  دوب ، يولهپ  نابز  هب  هک  ار  اه  ناوید  وا  .دـننک  فاوط 
تردق هب  یعازن  چیه  نودـب  تمحازم و  یب  دـیلو  شدـنزرف  تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 86  لاّوش  رد  تموکح  لاـس  تسیب  زا  سپ 

.دیسر

 .( 96ه  - 86  ) کلملادبع نب  دیلو 

کلملادبع اّما  .درک  یفرعم  وا  يدهعیلو  يارب  ار  زیزعلادـبع  شمود  دـنزرف  دوخ و  ینیـشناج  هب  ار  کلملادـبع  دوخ ، زا  سپ  ناورم 
ات درک  یضار  دوب ، رصم  یلاو  هک  ار  زیزعلادبع  هیما ) ینب  زا  یهیقف   ) یبعش هلیسو  هب  دیـشوک ، یم  دیلو  شدنزرف  ینیـشناج  يارب  هک 

گرم زا  شیپ  زیزعلادـبع  لاـح ، ره  هب  داد و  رهز  ار  زیزعلادـبع  یلقن  هـب  .دـشاب  هتـشاد  ار  رـصم  لوـیت  ضوـع ، رد  دـهدب و  افعتـسا 
(1) .دیسر تفالخ  هب  يرجه  لاس 86  تمحازم  نودب  شرسپ  تشذگرد و  کلملادبع 

وا درک و  بسانم  دیلو  يارب  ار  یعامتجا  یسایس و  عضو  تفرگ ، شیپ  رد  شا  هلاس  تسیب  تفالخ  هرود  رد  کلملادبع  هک  یـشور 
رهـش رد  ار  يوما  فورعم  دجـسم  نوچ  ییاهانب  يو  .دز  ینارمع  ياهراک  هب  تسد  راشرـس ، دـمآرد  روشک و  تینما  زا  هدافتـسا  اـب 

(2) .تسا هتخاس  قشمد 

.دنداد و شرتسگ  برغ  قرـش و  زا  ار  نایناورم  تلود  ورملق  وا  نامز  رد  ریـصن  نب  یـسوم  یفقث و  مساق  نب  دمحم  ملـسم ، نب  هبیتق 
(3) .دنتفر شیپ  ایناپسا  ات  برغ  رد  رهنلا و  ءاروام  ات  قرش  رد 

ص:25

.6/414 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 1
.9/85 هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  - 2

6/486 و 500. كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 3
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ياه هرجح  داد ، همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیدـم  هرابرد  ار  ناـیوما  نیرید  هنیک  وا  .دوبن  ردـپ  زا  رتمک  یـسایس  رظن  زا  دـیلو 
رد .تشون و  نایحیسم  مور و  هاشداپ  هب  ار  ربمایپ  دجسم  ندرک  ناریو  هدژم  يو  یتح  درک ، ناریو  شرتسگ  هناهب  هب  ار  ربمایپ  دجسم 

شیارب یتـمیق  ياـه  گنـس  زا  راـب  لـهچ  رگراـک و  رازه  ـالط و  لاـقثم  رازه  دـص  شراـک ، نیا  ببـس  هـب  مور  روتارپـما  وا  باوـج 
درب و نیب  زا  ار  یمالسا  ياه  تیصخش  زا  يرایسب  دز و  تسد  يدرف  ياهرورت  هب  شیوخ  تردق  میکحت  ياتسار  رد  وا   (1) .داتسرف

(2) .دناسر تداهش  هب  داد و  رهز  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یلقن ، هب 

 .( 99ه  - 96  ) کلملادبع نب  نامیلس 

دزاس و شیوخ  نیـشناج  دهعیلو و  ار  شدنزرف  تساوخ  یم  دیلو  .دیـسر  تفالخ  هب  يرجه  لاس 96  رد  دـیلو  شرادرب  زا  سپ  يو 
هبیتق مساق و  نب  دمحم  جاجح و  .تخادرپ  تروشم  هب  دوخ  ناهدنامرف  اب  هراب  نیا  رد  وا  .دـنک  علخ  شیوخ  ینیـشناج  زا  ار  نامیلس 

(3) .دیزرو تفلاخم  يو  میمصت  اب  زیزعلادبع  نب  رمع  یلو  دندوب ، قفاوم  رظن  نیا  اب 

ندمآ راک  يور  قفاوم  هک  روکذم -  ناهدنامرف  زا  هک  دمآرب  ددص  رد  وا  .تفرگ  تروص  شردارب  تافو  زور  رد  نامیلـس  اب  تعیب 
(4) .درک راتفرگ  یتخس  باذع  هب  ار  جاجح  نارای  اذل  دریگب و  ماقتنا  دندوب -  دیلو  رسپ 

ص:26

.6/435 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، 6/284 ؛ 1412ه ،  لّوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، مظتنملا ، يزوج ، نبا  - 1
، موس پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحاراد  رـشن  توریب ، راونـألاراحب ، یـسلجم ، همـالع  ص203 ؛ هدیزگ ، خیرات  یفوتـسم ، هّللادـمح  - 2

.46/152 1403ه ،. 
.6/498 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 3
.6/526 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 4
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همادا يزیر  نوخ  هب  دیلو  شردارب  کلملادبع و  شردپ  دننامه  تدم  نیا  رد  دیشک و  لوط  هام  تشه  لاس و  ود  نامیلـس  تموکح 
تفر و یم  نز  ماعط و  زا  نخـس  رتشیب  يو  ناـمز  رد  .دوب  دوسح  رایـسب  نکیل  درک ، یمن  غیرد  ناـهاوخ  ریخ  اـب  تروشم  زا  وا  .داد 

(1) .دنتفگ یم  نخس  نازینک  جیوزت و  زا  هراومه  مدرم 

(2) .دیگنج اه  یسنازیب  اب  درک و  سیسأت  نیطسلف  رد  ار  هلمر  رهش  وا 

تخادرپ بآ  ياه  هاچ  رفح  هب  درک و  انب  يدجسم  شرصق  رانک  رد  .دینارذگ  یم  هلمر  يارحـص  رد  شرـصق  رد  ار  تاقوا  نیرتشیب 
نینچ وا  درکلمع  هرابرد  يربط   (3) .دنزادرپب وا  رـصق  فارطا  رد  انب  ثادـحا  هب  هک  داد  هزاجا  شیوخ  نایفارطا  زا  يدایز  هدـع  هب  و 
دروم ار  ناراکهانگ  وا  .دش  یلاخ  ناینادنز  زا  اه  نادنز  دـنتفای و  ییاهر  نادـنز  زا  يدایز  يارـسا  وا ، تفالخ  نامز  رد  دـیوگ : یم 
هلمج زا  .داتفا  قافتا  يرایسب  تاحوتف  وا ، نامز  رد  .دوب  وجگنج  حیصف و  لقاع ، يدرم  يو  .درک  یم  یکین  مدرم  هب  داد و  رارق  وفع 

(4) .دش حتف  دوب ، هداتفا  اه  كرت  تسد  هب  هک  ناتسربط  ناگرگ و 

نییعت دزرس ، نامیلس  زا  هک  ییوکین  مهم و  ياهراک  زا  دیدرگ و  انب  مزمز  همشچ  ِروش  بآ  ربارب  رد  نیریش  بآ  همشچ  وا ، نامز  رد 
(5) .تشذگرد يرجه  رد 99  یگلاس  ّنس 45  رد  نامیلس  .دوب  دوخ  ینیشناج  هب  زیزعلادبع  نب  رمع 

ص:27

ص275. فارشالاو ، هیبنتلا  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 1
.6/541 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 2

ص208. .ش ، 1337 لّوا ، پاچ  هرقن ، رشن  نارهت ، نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، رباج  نب  ییحی  نب  دمحا  - 3
.6/541 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 4

ص277. هدیزگ ، خیرات  یفوتسم ، هّللادمح  - 5
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 .( 101ه  - 99  ) زیزعلادبع نب  رمع 

هتـشذگ يافلخ  اب  وا  شور  .دـش  تسایـس  تفالخ و  رما  دراو  یلیم  یب  اب  زاغآ  نامه  زا  دیـسر ، تفالخ  هب  يرجه  لاس 99  رد  يو 
شرـسپ دناوتب  ات  داد  رهز  ار  يو  کلملادبع  هک  نیا  امک  دوبن ، نایناورم  دامتعا  دروم  نادـنچ  زیزعلادـبع  شردـپ  یتح  .تشاد  قرف 

(1) .دنک دهعیلو  ار  دیلو 

داسف ملظ و  زا  رپ  هک  یعامتجا  نانچ  رد  دـناوتب  ات  درک  هدامآ  رظن  ره  زا  ار  شدوخ  وا  .دوب  میمـصت  راک و  درم  زیزعلادـبع ، نب  رمع 
نیدشار يافلخ  دننامه  دنیوگ  یم  یهاوخ  مالسا  اوقت و  رد  هک  نیا  يارب  دنا ، هدیمان  مود  رمع  ار  يو  ّتنس  لها  .دنک  تفالخ  دوب ،

(2) .تسا هدوب 

هافر و رکف  هب  رتشیب  وا  .دـمآ  یمن  شـشوخ  مشَح  مدـخ و  زا  نوچ  تخاـس ، یلاـخ  تـالّمجت  دـیاز و  تافیرـشت  زا  ار  شراـبرد  وا 
دوخ رکفمه  تسود و  رشب  نادرم  داد و  رییغت  ار  رگمتس  نالماع  درک و  هیفصت  ار  یسایس  يرادا -  هاگتـسد  اذل  .دوب  مدرم  شیاسآ 

هاگتـسد زا  ار  ناکقلد  نارعاش و  درک و  مالعا  یمالـسا  ّدـض  هناملاظ و  ار  ناگتـشذگ  شور   (3) .تشامگ یتموکح  ياـهراک  هب  ار 
زا معا  ناناملـسم  همه  قوقح  .درادن  ار  یـسک  ندز  راد  هب  نتـشُک و  ّقح  وا  هزاجا  نودب  سک  چـیه  داد  نامرف  درک و  نوریب  يرادا 

دروخرب ناناملسم  ریغ  اب  ینید  حماست  ساسارب  تشاد و  فاعم  هیزج  نتخادرپ  زا  ار  ناناملـسم  هزات  تخاس و  ربارب  ار  دازآ  یلاوم و 
(4) .تسا هدیزگرب  ار  یبوخ  شور  هک  دوب  دقتعم  دوب و  زاب  مدرم  همه  يور  رب  وا  خاک  ياهرد  .درک 

ص:28

.3/178 خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  - 1
.3/201 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 2

.9/209 هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  - 3
.2/306 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 4

نایناورم رصع  رد  ینیسح  www.Ghaemiyeh.comتاداس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 39 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_28_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_28_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دش عونمم  ربانم  يور  رب  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ّبس  نعل و  يو ، نامز  رد 

یتح دنتشادن و  ار  يو  یتسود  رشب  یهاوخ و  مالـسا  اوقت و  لّمحت  اه  نآ  .دنریذپب  ار  يو  درکملع  شور و  دنتـسناوت  یمن  نایناورم 
رد وا  .دندرک  مومسم  ار  وا  شا ) هژیو  تمدخ  شیپ   ) ماشه يراکمه  اب  دوَر ، نوریب  اه  نآ  نادناخ  زا  تفالخ  ادابم  هک  نیا  سرت  زا 

(2) .دوب نایوما  تفالخ  نارود  نیرتهب  تدم ، نیا  .تفر  ایند  زا  تفالخ  هام  جنپ  لاس و  ود  زا  سپ  یگلاس  ّنس 39 

 .( 105ه  - 101  ) کلملادبع نب  دیزی 

نکیل دنک ، تکرح  مود  رمع  ریسم  رد  ات  دیشوک  وا  .دش  تعیب  وا  اب  تفالخ  يارب  یگلاس  رد 29  دمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 72  يو 
زا رتشیب  ترـشع ، شیع و  سلاجم  هب  هک  دیدرگ  لیدبت  یتقایل  یب  تیـصخش  هب  دـش و  فرحنم  اذـل  دـندوب ، مک  شحلاص  نایفارطا 

.داد یم  ّتیمها  یتموکح  تالکشم  مدرم و  لیاسم 

رد زا  اه  ینمی  اب  شناردـپ  فالخرب  دـش و  اونمه  اـه  یـسیق  اـب  اراکـشآ  راـنکرب و  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  نارازگراـک  تسخن ، يو 
بلهم نبا  یبوکرس  يارب  ار  همَلْـسَم  شردارب  هفیلخ ، .درک  مایق  وا  ّدض  رب  هرـصب  رد  بلهم  نب  دیزی  ببـس  نیدب  .تساخرب  تفلاخم 

(3) .دناسرب لتق  هب  ار  وا  دهد و  تسکش  هرصب  رد  ار  بلهم  نبا  يرجه  لاس 105  تسناوت  هملسم  داتسرف و  هرصب  هب 

شرتسگ ماشه  نارود  رد  دش و  زاغآ  نایسابع  توعد  مایق و  وا  نامز  رد 

.تفرگ ربرد  ار  سراف  قارع و  نآ  ياه  هکبش  درک و  ادیپ 

ص:29

.3/192 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
.6/566 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 2

ص597. كولملاو ، لسرلا  خیرات  - 3
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بارـش نز و  رعـش ، هب  اهنت  دیزی  اریز  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  تسایـس  هنحـص ، تشپ  رد  دوبن ، شیب  یناوج  هک  دیزی  نامز  رد  نایناورم 
هطلس وا  رب  هک  هتشاد  همالس  هبابح و  مان  هب  زینک  ود  هک  تسا  هدش  هتفگ  شا  هرابرد  هک  يا  هنوگ  هب  رگید ، يزیچ  هَن  دیشیدنا و  یم 

، تفالخ لاس  راـهچ  زا  سپ  يو   (1) هدرب یم  رـس  هب  نانآ  اب  ینارتوهـش  يراسگیم و  هب  ار  شیوخ  تاقوا  دیزی  هراومه  دنا و  هتـشاد 
(2) .تشادن شیب  لاس  زونه 38  هک  یلاح  رد  تشذگرد ، يرجه  لاس 105  نابعش  رد 25 

 .( 125ه  - 105  ) کلملادبع نب  ماشه 

.دوب لیخب  دوسح و  وخدب ، محر ، یب  رگدادیب ، يرادمامز  وا  .دیسر  تفالخ  هب  یگلاس  ّنس 34  رد  دیزی  شردارب  گرم  زا  دعب  يو 
(3) .دوبن ماشه  راگزور  زا  رت  تخس  يراگزور  دسیون : یم  يدوعسم 

عاضوا تماخو  يا  هزادنا  ات  دزاس و  رارقرب  شتفالخ  هرود  رد  ار  لیابق  هنزاوم  تسناوت  ریبدت  لقع و  تواکذ ، یشیدنارود ، اب  ماشه 
رفح يرایبآ و  يارب  تانق  ندـنک  هلمج  نآ  زا  هک  دز  یتاحالـصا  هب  تسد  وا  تدـم  نیا  رد  .دـنک  تموکح  لاـس  تسیب  رتمک و  ار 

، تموکح نورد  رد  لماک  تراظن  رب  هوالع  هک  دش  مهارف  ردـتقم  یهاپـس  وا  نامز  رد  نینچمه  .دوب  جاّجح  ياه  هار  ریـسم  رد  هاچ 
.دنیاشگب زین  ار  ییاه  نیمزرس  یمالسا ، دالب  برغ  قرش و  رد  دنتسناوت 

ربانب تسویپ و  عوقو  هب  ییحی  شدنزرف  دیز و  ياه  مایق  وا  نامز  رد 

ص:30

.3/207 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 1
ص 247. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، نیدلا  لالج  - 2

.3/217 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 3
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وا بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  راحب و  رد  یـسلجم  همالع  همامالا و  لئالد  رد  ریغـصلا  يربط  نوچمه  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  هدـیقع 
.تشذگرد يرجه  لاس 125  ماشه   (1) .دناسر تداهش  هب  دیناروخ و  رهز  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 .( 126ه  - 125  ) کلملادبع نب  دیزی  نب  دیلو 

يارب .دنک  ذاختا  شیومع  نامز  تسایـس  ِفلاخم  یتسایـس  تساوخ  یم  دـیلو  .دیـسر  تفالخ  هب  ماشه  شیومع  گرم  زا  دـعب  يو 
هتشاذگ ياج  هب  شندوب  سیسخ  ببس  هب  ماشه  هک  یناوارف  لاوما  .داد  شیازفا  ار  نایهاپس  يرّرقم  شتفالخ ، زاغآ  نامه  رد  نیمه 

کمک انیبان  یماذـج و  ریگ ، نیمز  دارفا  همه  هب  داد  روتـسد  تفرگ و  هرهب  لاوما  نآ  زا  دـیلو  .درک  کـمک  راـک  نیا  رد  ار  وا  دوب ،
(2) .دیشخب نادنمتسم  هب  ار  يدایز  لاوما  درک و  طارفا  مدرم ، هب  يررقم  نتخادرپ  رد  دننک و 

يرای ار  ماشه  هک  یناسک  همه  زا  درک و  رایتخا  شیومع  نامز  نارازگراک  زا  یخرب  اهومعرـسپ و  ربارب  رد  هنامـصخ  یتسایـس  دیلو 
شنابیتشپ ینمی  ياهورین  هک  يرـسق  هّللادبع  نب  دلاخ  زا  ور  نیا  زا  تفای و  شیارگ  یـسیق  بزح  هب  يو  .تفرگ  ماقتنا  دـندوب ، هداد 

(3) .تسُج ماقتنا  دندوب ،

دندروآ درگ  ناسارخ  ماش و  رد  ار  يدایز  ياهورین  اه  نآ  .دندرک  شروش  يو  ّدـض  رب  دنتفـشآرب و  يو  ِراک  نیا  زا  ینمی  ياهورین 
زوریپ هفیلخ  هاپس  رب  دنتسناوت  دندیروش و  وا  ّدض  رب  لّوا  دیلو  نب  دیزی  هب  نتسویپ  زا  سپ  و 

ص:31

رـشن مق ، بقانملا ، بوشآرهـش ، نبا  ص94 ؛ .ش ، 1363 موس ، پاچ  یـضرلا ، فیرـش  رـشن  مق ، همامالا ، لـئالد  ریغـصلا ، يربط  - 1
.4/176 مود ، پاچ  همالع ،

.4/231 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 2
.1/169 هدیدجلا ، قافالاراد  رشن  توریب ، بهذ ، نم  رابخا  یف  بهّذلا  تارذش  یلبنحلا ، دامعلا  نبا  - 3
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.دنشُکب يرجه  لاس 126  رد  ار  وا  دنوش و 

وا .دوب  نایوما  رگید  دمآرـس  ینارتوهـش  يراوخبارـش و  رظن  زا  هک  دـنا  هدـناوخ  نید  یب  راکدـب و  راّبج ، اورپ ، یب  یمکاح  ار  دـیلو 
ادـخ هب  درک ؛ هچیزاب  ار  تفالخ  باتک ، یحو و  نودـب  یمـشاه  کـی  تفگ : یم  تفرگ و  یم  یتمرح  یب  هب  ار  شتلاـسر  ربماـیپ و 

(1) دهدن یندیشون  اذغ و  نم  هب  وگب 

.دروخ یم  هطوغ  اه  نآ  رد  دوخ ، دندرک ، تسرد  بارش  زا  ُرپ  ییاه  ضوح  داد  روتسد  هک  درک  طارفا  يراسگیم  رد  يّدح  هب  دیلو 
.دنتخیر تارف  بآ  هب  ار  شرتسکاخ  دندنازوس و  دندروآ ، ریز  هب  راد  زا  هام  هاجنپ  زا  سپ  ار  دیز  هزانج  يو  نامز  رد 

 .( 126ه  - 126  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی 

زا هّزم -  رد  دــیزی  شدــنزرف  اـب  وا  ِگرم  زا  سپ  مدرم  تـفر و  اـیند  زا  يرجه  لاس 126  لوالا  يداـمج  رد  کلملادـبع  نب  دـیلو 
تشاد و تکرش  شردپ  گرم  هئطوت  رد  اصخش  دیزی  دنیوگ : یم  عبانم  یخرب  .دندرک  تعیب  تفالخ  رما  يارب  قشمد -  ياهاتسور 

شردپ لتق  سپـس  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  دیـسر ، تفالخ  هب  دیزی  هک  یماگنه  نیمه  يارب  .دش  دیلو  شردـپ  گرم  بجوم 
هب تسد  ببـس  نیمه  هب   (2) .دنک دـیلقت  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  تساوخ  یم  داد و  ناشن  اوقت  دوخ  زا  ادـتبا  رد  دـیزی  .درک  هیجوت  ار 

لیابق ياّکتا  هب  وا   (3) .دش دقتعم  اه  نآ  هناگجنپ  لوصا  هلزتعم و  دیاقع  هب  درک و  مک  ار  نایهاپس  زا  یضعب  يررقم  وا  .دز  یتامادقا 
ار مود  دیلو  ینمی 

ص:32

.3/229 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
.1/172 بهذ ، نم  رابخا  یف  بهّذلا  تارذش  یلبنح ، دامعلا  نبا  - 2

.3/221 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 3
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.تخاس شیوخ  دهعیلو  ار  میهاربا  شردارب  تخادنا و  نادنز  هب  ار  دیلو  رسپ  ود  یفقث و  رمع  نب  فسوی  نوچ  یناسک  تخادنارب و 
وا هب  هک  يا  هنوگ  هب  دندش ، ینابـصع  یـضاران و  وا  زا  مه  نایهاپـس  دندوب و  فلاخم  وا  تسایـس  ریبدـت و  اب  یلامـش  ياه  برع  اّما 

.دنداد صقانلا » دیزی   » بقل

یناوخنوخ تشادرب و  رـس  تشاد ، هدـهعرب  ار  ناتـسنمرا  تیالو  نامز  نآ  رد  دوب و  ناورم  ینب  رگید  هخاش  زا  هک  مه  راـمح  ناورم 
یمرضح و دیلو  نب  صفح  رـصم ، رد  مدرم  .دنتخیر  مه  هب  یموق  تابّـصعت  رطاخ  هب  مه  ناسارخ  رد  بارعا   (1) .درک هناهب  ار  دیلو 
ار زیزعلادبع  نب  رمع  نب  زیزعلادبع  مه ، هنیدم  رد  دنتـشک و  دندوب ، دیزی  یلاو  ود  ره  هک  ار  يدـنک  هرجـش  نب  هّللادـبع  صمح ، رد 
تفای و همتاخ  دیزی  راک  هنوگ ، نیدـب  (2) و  .دندیزگرب هفیلخ  یلاو  ناونع  هب  ار  يرـسق  هّللادبع  نب  دلاخ  نب  دـیزی  دـندنار و  نوریب 

.دیسر تفالخ  هب  ناورم 

 .( 132ه  - 127  ) دمحم نب  ناورم 

ار اج  همه  بوشآ  تفای و  شیازفا  اه  یمارآان  وا ، نارود  رد  .دـش  تعیب  وا  اـب  يرجه  لاـس 127  هک  دوب  یناورم  هفیلخ  نیرخآ  يو 
.دیدرگ ناوتان  دوخ ، ورملق  هب  نداد  ناماس  زا  تموکح  هک  يروط  هب  تفرگ ، ارف 

هدافتسا یبونج  یلامـش و  بارعا  نایم  يریگرد  زا  دندوب ، تصرف  لابند  هب  مود  نرق  لیاوا  زا  ناشتوعد  شرتسگ  يارب  هک  نایـسابع 
.دنداد نایاپ  نایوما  تموکح  هب  يرجه  لاس 132 رد  هنوگ  نیدب  دنتخاس و  هارمه  شیوخ ، اب  ار  اه  ینمی  یتح  دندرک و 
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نایناورم تفالخ  طوقس  للع 

يرامعم اهانب و  تخاس  زین  یمالسا و  دالب  قرش  برغ و  رد  تاحوتف  نوچمه  ریگ  مشچ  ياهدرواتـسد  دوجو  اب  نایناورم  تموکح 
.دنارذگ رس  زا  ار  ییاه  فعض  تّوق و  اه و  بیشن  زارف و  اه ، تموکح  رگید  دننام  هب  هوکش ، اب  ياه 

هرود لّوا  هرود  .تشاذـگ  رـس  تشپ  ار  هرود  هـس  عـقاو  رد  يرجه  لاس 132  ات  دـش  زاغآ  يرجه  لاس 64 زا  هک  نایناورم  تفـالخ 
نیا رد  .دریگ  یم  ربرد  تــسا  يرجه ) لاس 76  اـت   ) ار کلملادـبع  تموکح  لّوا  لاـس  هد  ناورم و  تفـالخ  رـصع  هک  تسا  تیبثت 

جاجح نوچ  يدنمورین  نایلاو  يراکمه  اب  کلملادبع  شدنزرف  ناورم و  زین  دیدرگ و  لقتنم  نایناورم  هب  ناینایفس  زا  تفالخ  هرود ،
ار نایناورم  تفالخ  ياه  هیاپ  يزیرنوخ  سرت و  هلیح ، اب  دنتـسناوت  نارگید  لیعامـسا و  نب  ماـشه  داـیز و  نب  هّللادـیبع  فسوی و  نب 

.دنشخب ماکحتسا 

( کلملادـبع نب  ماشه  گرم  ات  کلملادـبع  تموکح  مود  لاس  هد  اب  فداصم   ) يرجه لاس 125  ات  يرجه  لاـس 76  زا  مود  هرود 
ناورم و ياه  شالت  وپاکت و  اب  هرود  نیا  رد  .دـیمان  نایناورم  تفـالخ  ماکحتـسا  هرود  رادـتقا و  رـصع  ناوت  یم  ار  هرود  نیا  .تسا 
دندش و فیعض  تفالخ  ربارب  رد  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  یمامت  دش و  امرفمکح  هعماج  رب  ابیرقت  شمارآ  حلـص و  کلملادبع ،

.دنتشادن ار  تفالخ  اب  هزرابم  ناوت  رگید 

لاوز و هرود  هـب  هرود ، نـیا  زا  ناوــت  یم  .دریگ  یم  رب  رد  ار  132ه ).   ) نایناورم تفالخ  نایاپ  اـت  يرجه  لاـس 125  زا  موس  هرود 
هب دـندرواین و  ماود  نادـنچ  دـندمآ ، راک  يور  هک  یناورم  يافلخ  زا  کی  ره  هرود ، نیا  رد  .درک  داـی  ناـیناورم  تفـالخ  طاـطحنا 

رد .دنتفر  نیب  زا  یگناخ  ياه  عازن  ببس 
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فعـض و هراـبود  تسناوتن  رگید  دیـسر ، تردـق  هب  راـمح  ناورم  هک  یناـمز  دـش و  هریچ  تفـالخ  رب  یناوتاـن  فعـض و  هرود ، نیا 
.دندیسر تردق  هب  نایسابع  داتفا و  طوقس  هطرو  رد  تفالخ  هجیتن  رد  دربب ، نیب  زا  ار  تفالخ  تیمکاح و  یناوتان 

هب دندش و  رطاخ  هدرزآ  نانآ  زا  مدرم  دنتـشاد ، اور  متـس  مدرم  رب  دندروآ و  ینارذگ  شوخ  هب  ور  یناورم  يافلخ  نوچ  یلک  روطب 
(1) .دندش یم  مدـق  شیپ  دنتـسج و  یم  تکرـش  دـیدرگ ، یم  داجیا  تفالخ  نافلاخم  هیحان  زا  هک  یـشروش  ره  رد  دـندمآ و  گنت 

یم ناورم  هک  ینامز  لاثم  يارب  .دش  زاغآ  کلملادبع  شدنزرف  ناورم و  هرود  زا  هفیلخ  ینیـشناج  رـس  رب  نایناورم  یلخاد  يریگرد 
زا یکی  دـش و  ور  هب  ور  دـیزی  نب  دـلاخ  دیعـس و  نب  ورمع  نوچ  یعناـم  اـب  دـناسرب ، تفـالخ  هب  ار  کلملادـبع  شدـنزرف  تساوخ 

(2) .دش رجنم  کلملادبع  تسد  هب  ورمع  نوخ  ندش  هتخیر  هب  ماجنارس  دروآ و  دوجوب  ار  هرود  نیا  ياه  فالتخا  نیرتدیدش 

، راک نیا  اّما  دـنتخاس ، یم  هداـمآ  شیوخ  نادـنزرف  يارب  ار  تفـالخ  یناورم ، ياـفلخ  تفر و  یم  نیب  زا  اـه  عازن  رهاـظ  هب  هچ  رگا 
رد عفنیذ  دارفا  دندش و  یم  هتـشابنا  اهلد  رد  اه  هنیک  تخاس و  یم  هدامآ  يدعب  ياه  نامز  رد  یـسایس  ياه  يریگرد  يارب  ار  هنیمز 
هک نانچ  .دـندمآ  یم  درگ  تفالخ  نافلاخم  مچرپ  ریز  رد  هاـگ  دـندش ، یم  هدز  راـنک  هک  ییاـهنآ  .دـندوب  ماـقتنا  يارب  تصرف  یپ 

.تخاس رثأتم  ار  وا  ریبز ، نب  بعصم  ندش  هتشک  درک و  دییأت  ار  ریبز  نبا  شبنج  ورمع ، ردارب  دیعس ، نب  ییحی 
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تفـالخ شیادـیپ  زاـغآ  زا  هک  دوـب  يا  هلیبـق  ياـه  يریگرد  تشاد ، يرثؤـم  شقن  ناـیناورم  طوقـس  رد  هک  رگید  مـهم  لـماوع  زا 
رما رد  ناـیبلک  نایـسیق و  ناـیم  میدرک ، ناـیب  وا  ندـمآ  راـک  يور  یگنوگچ  ناورم و  دروم  رد  هک  ناـنچ  .دـمآ  دوجو  هب  ناـیناورم 

تفالخ هرود  لوط  رد  یـسیق  ینمی و  لیابق  نیب  اه  يریگرد  هنوگ  نیا  .دندروخ  تسکـش  نایـسیق  دـش و  لصاح  فالتخا  تفالخ ،
رد تموصخ  يریگرد و  هک  دوب  یلهاج  ماظن  يایحا  هلزنم  هب  یلیابق  هیحور  نیا  ِندرک  هدنز  هک  تسا  نشور  تفای و  همادا  نایناورم 

ار ود  نآ  زا  یکی  هشیمه  نآ  نتخاس  دودـحم  اـی  اـه و  عازن  هنوگ  نیا  ِندرک  نک  هشیر  ياـج  هب  یناورم  ياـفلخ  .تشاد  دوجو  نآ 
تفالخ يارب  يراتفرگ  ثعاب  تامادـقا  نیا  تّدـم ، زارد  رد  .دـندش  یم  لیابق  نایم  فاکـش  شرتسگ  ثعاب  دـندرک و  یم  تیامح 

درگ هب  ار  فلاخم  يا  هدـع  اه  نآ  .دوب  يریگرد  شروش و  لابند  هب  هراومه  تفالخ  سرتسد  زا  رود  طاقن  رد  بولغم  هورگ  دـش و 
نارود رد  هک  نانچ  دنتشاد ، یم  لوغشم  شیوخ  هب  ار  تفالخ  دنداد و  یم  رس  تموکح  اب  تفلاخم  راعـش  دندرک و  یم  عمج  دوخ 

هک بلهم  نب  دـیزی  هرـصب ، رد  تفرگ ، ار  اه ) یـسیق   ) ياه يرـضم  بناج  وا  نوچ  هک  میدرک  هراشا  کلملادـبع  نبا  دـیزی  تفالخ 
(1) .تشاد لوغشم  گنج  هب  ار  دیزی  يرجه  لاس 105  ات  دش و  گنج  دراو  دیزی  دض  رب  تساخرب و  تفلاخم  هب  دوب ، ینمی 

.دندرک دوبان  ار  نایناورم  دنتفرگ و  هرهب  اه  ینمی  اه و  یسیق  تافالتخا  هنوگ  نیا  زا  یبوخ  هب  نایسابع 

ینامز ًالثم  .دـنداد  یم  يرترب  یلاوم  رب  ار  برع  نایناورم  .دوب  اه  نآ  ییارگ  برع  هلأسم  اـه ، یناورم  تسکـش  لـلع  رگید  زا  یکی 
تاحوتف هک 
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ناناملسم هزات  زا  دیابن  یمالسا  تعیرـش  قباطم  دمآ  یم  رد  مالـسا  فّرـصت  هب  يدیدج  ياه  نیمزرـس  تفرگ و  یم  ماجنا  یمالـسا 
، نیا دـنتفرگ و  یم  هیزج  ناناملـسم  هزاـت  زا  اـه  نآ  اـما  دـندوب  رادروخرب  ناـسکی  قوقح  زا  ناناملـسم  اریز  دـنریگب  جارخ  هیزج و 
دـنتفرگ و لد  هب  ار  یبرع  مکاح  هقبط  هنیک  یلاوم ، هک  دوب  تسایـس  عون  نیا  لاـبند  هب  .دـناسر  یم  ار  یبرع  یتسرپ  داژن  هب  شیارگ 

نب رمع  هرود  رد  اـهنت  .دنتـشاد  یمهم  شقن  ناـیوما  طوقــس  رد  هـک  دـندش  تیمکاـح  ّدـض  رب  راـشف  ياـهورین  زا  یکی  هـب  لیدـبت 
نایم شمارآ  یتشآ و  ابیرقت  ببـس  نیا  هب  دش و  عونمم  اه  نآ  زا  نتفرگ  هیزج  یگدیـسر و  یلاوم  قوقح  هب  يا  هزادنا  ات  زیزعلادبع 

تفر و نیب  زا  رمع  گرم  زا  سپ  تسایـس  نیا  یلو  تفر ؛ نیب  زا  اه  عازن  اه و  بوشآ  يدح  ات  دـیدرگ و  لصاح  نایناورم  یلاوم و 
، دـندرک ذاختا  نایناورم  هک  تسایـس  نیا  رد  .درک  ینابیتشپ  تیامح و  اـه  نآ  زا  دـش و  لـیاق  يرترب  برع  تیفارـشا  يارب  تفـالخ 

لوط رد  یلاوم  هشیمه  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  تفـالخ  تکرح  نیا  .دـنتفرگ  هدـیدان  ار  یلاوم  یعاـمتجا  یـسایس ، يداـصتقا ، قوـقح 
.دش تدم  زارد  رد  تفالخ  طاطحنا  لاوز و  ثعاب  دوخ ، نیا  دنریگب و  رارق  اه  نآ  نافلاخم  فوفص  رد  هیما  ینب  نارود 

نوچ یتوافتم  یبهذـم  ياه  هورگ  دوجو  دـهاش  نانآ  رـصع  رد  .دوب  نیرفآ  شقن  زین  نایناورم  تفالخ  لاوز  رد  یبهذـم  تاـفالتخا 
دنتشادن و يداقتعا  یتموکح  ماظن  هب  هک  جراوخ -  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش  نایولع و  تفالخ ، رادفرط  ّتنـس  لها 

لابند هب  دـنتفرگ و  لکـش  نایناورم  تموکح  رخاوا  رد  مه  نایـسابع  .میتسه  دنتـسناد -  یمن  ینیعم  نادـناخ  هب  رـصحنم  ار  تفالخ 
درک و یم  تیامح  نایناورم  تفالخ  زا  ّتنس  لها  زا  يا  هدمع  شخب  طقف  یبهذم  هورگ  راهچ  نیا  زا  دندوب  شیوخ  يارب  تفالخ 
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رب ماگ  تفالخ  اب  تفلاخم  رد  یگمه  دـنا ، هدوب  رگیدـمه  اب  فلاخم  فوفـص  رد  صقانت و  رد  هچ  رگا  یبهذـم ، ياه  هورگ  رگید 
مایق .دش  یم  نینوخ  ياه  يریگرد  ثعاب  تافالتخا  هنوگ  نیا  .دنتـسناد  یم  قح  رب  ار  دوخ  اه  هورگ  نیا  زا  مادک  ره  دنتـشاد و  یم 

.تخاس یم  دوخ  هب  لوغشم  ار  تفالخ  اهراب  هریغ  جراوخ و  ریبز ، نبا  راتخم ، ییحی ، دیز ، مایق  نوچ  ياه 

اه نآ  .دوب  هدـش  عورـش  يرجه  مود  نرق  لیاوا  زا  هک  دوب  نایـسابع  یـسایس  ياه  تیلاعف  ناـیناورم ، طوقـس  لـماوع  زا  رگید  یکی 
یلص ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  ار  مدرم  ات  دنداتـسرف  ناسارخ  قارع و  دننامه  تفالخ  سرتسد  زا  رود  زکارم  هب  غیلبت  يارب  ار  یناسک 

ياهورین دنتـسناوت  لاس  تدـم 30  رد  تـشاد و  هـمادا  يرجه  لاـس 129  اـت  یـسایس  تیلاـعف  عون  نیا  .دـننک  توعد  هلآ  هیلع و  هللا 
هک یـصاخ  یکریز  اب  تفرگ و  تسد  هب  یناسارخ  ملـسموبا  ار  اه  نآ  یهدـنامرف  .دـننک  هارمه  دوخ  اب  ناسارخ  لـها  زا  ار  يرایـسب 

لماع راّیـس ، نب  رـصن  راک  هب  درب و  هرهب  رگید  ياـه  تصرف  یماـمت  زا  تشاد و  او  رگیدـمه  اـب  عازن  هب  ار  ناـسارخ  بارعا  تشاد ،
رد ار  ناورم  ماجنارس  تخادرپ و  نایناورم  اب  گنج  هب  هام  داتشه  دودح  نایناریا  يراکمه  اب  ملسموبا  .داد  همتاخ  ناسارخ  رد  هفیلخ 

(1) .دناشن تفالخ  هب  ار  حافس  سابعلاوبا  داد و  ناماس  ار  نایسابع  درب و  نیب  زا  يرجه  لاس 132  هب  ریصوب 
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نایناورم رصع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس -  عاضوا  مود : لصف 

يوما تلود  ياه  تسایس 

هراشا

حالـس يدودـح  ات  دوب و  ارادـم  لدـع و  يانبم  رب  رهاظ ، هب  دـنچ  ره  نیدـشار  ياـفلخ  تسایـس  ناـیوما ، ندـمآ  راـک  يور  زا  لـبق 
تقبس رگیدمه  رب  مالسا  نآرق و  راشتنا  يارب  هک  يروط  هب  دوب ، تعیرـش  ماکحا  نآرق و  هب  لمع  یتسار و  يراگزیهرپ ، ناناملـسم 

تموکح هب  مالسلا و  هیلع  یلع  ندیـسر  تداهـش  هب  اب  يرجه  لاس 40  زا  اّما  .دنتـسناد  یم  دوخ  يارب  يراختفا  ار  نآ  دتـسج و  یم 
شیپ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیشیپ و  يافلخ  شور  ّدض  ًالماک  یتسایس  دش و  لوحتم  یسایس  عاضوا  هیواعم ، ندیـسر 

چیه باکترا  زا  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنـشاب و  اورناـمرف  سیئر و  تیلهاـج  ناـمز  دـننام  دنتـساوخ  یم  ناـیوما  .دـش  هتفرگ 
لاوما لاملا و  تیب  تراغ  لواپچ و  هب  دنتسناوت  ات  یمالسا  روانهپ  عیسو و  تکلمم  رب  هطلـس  زا  سپ  اه  نآ  .دندیزرون  غیرد  یتیانج 

کیرش و ار  سک  چیه  دنتساوخ و  یم  دوخ  يارب  طقف  ار  مالسا  تمظع  تکوش و  تردق و  نایوما  .دنتخادرپ  مدرم 

ص:39
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هـشیب کی  رد  دـنناوت  یمن  ریـش  ود  دوب : هتفگ  اهراب  کلملادـبع  هک  دوب  تسایـس  عون  نیا  زا  يوریپ  هب  .دنتـسناد  یمن  نآ  رد  میهس 
ياه هیاـپ  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  ناـیوما   (1) .دـشاب تردـق  بحاص  یمالـسا  ورملق  رد  دـیابن  ام  زج  یـسک  دـننک و  یگدـنز 

: دنتسب راک  هب  ار  ریز  ياه  تسایس  دوخ  تموکح 

يا هلیبق  تابّصعت  يایحا  فلا )

قالخا يردارب و  يربارب و  نآ  ياج  هب  دـنربب و  نیب  زا  يدودـح  ات  ار  یلهاج  تابـصعت  دنتـسناوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
اذـل دـندرک ، تیوقت  ار  یبرع  ّتیبصع  هدـنز و  هراـبود  ار  هتـشذگ  يا  هلیبـق  تابّـصعت  ناـیوما  یلو  .دـنیامن  يزیر  هیاـپ  ار  یمالـسا 

.دش رادیدپ  هرابود  ّتیلهاج  هرود  ياه  شکمشک 

، هدـنک هعیبر ، سیقلادـبع ، لئاو ، نب  رکب  لیابق  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  لیذـه  فیقث و  هنانک ، شیرق ، لـیابق  هرود  نیا  رد 
یمن ینادـنچ  هرهب  میاـنغ  زا  تشادـن و  هدـهعرب  ار  یمهم  راـک  تساـیر  یـسک  شیرق  موـق  زا  ریغ  دـندش و  هدز  راـنک  میمت  نمی و 

(2) .درب

برع يرترب  تسایس  نتسب  راک  هب  ب )

نمشد ار  برع  سک  ره  تسا : هدومرف  ربمایپ  تسا و  هتخاس  رشتنم  ار  مالـسا  برع  هدمآ و  دیدپ  برع  زا  مالـسا  دنتفگ  یم  نایوما 
نارگید زا  رتالاب  ار  دوخ  اه  برع  تسایس  نیا  لابند  هب   (3) .تسوا نمشد  ادخ  درادب ،

ص:40

ص 693. .ش ، 1373 متشه ، پاچ  ریبکریما ، رشن  نارهت ، مالک ، رهاوج  یلع  همجرت  مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  - 1

ص 694. .ش ، 1373 متشه ، پاچ  ریبکریما ، رشن  نارهت ، مالک ، رهاوج  یلع  همجرت  مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  - 2
، .ش 1377 لّوا ، پاـچ  ریبـکریما ، رـشن  نارهت ، مارآ ، دـمحا  هـمجرت  مالـسا ، خـیرات  جـیربمک ، هاگـشناد  ناگدنـسیون  زا  یعمج  - 3

ص125.
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تراسا یگدرب و  زا  ار  امـش  ام  اهنت  هن  دـنتفگ : یم  نانآ  هب  دـندرک و  یم  باـطخ  یلاوم  ار  برع  ریغ  ناناملـسم  رب  دنتـشادنپ و  یم 
(1) .تفرگ لکش  نایوما  تسایس  نیمه  ببس  هب  اهدعب  هیبوعش  تضهن  .میداد  تاجن  كرش  رفک و  يدیلپ  زا  هکلب  میتخاس  دازآ 

يارب نارگید  ییاقآ و  يارب  اه  برع  دـندوب  دـقتعم  دنتـسناد و  یم  دّیـس  اقآ و  ار  دوخ  دـندناوخ و  یم  ءارمح  ار  نارگید  اـه  برع 
.دنا هدش  قلخ  یگدنب 

قیال ار  اه  برع  طقف  دنداهن و  یم  اه  برع  ریغ  شود  رب  ار  اسرف  تقاط  نشخ و  تخـس ، ياهراک  تسایـس ، نیا  يارجا  اب  هیما  ینب 
.دنتسناد یم  ینارمکح  ییاورنامرف و 

یسایس ششخب  لذب و  ت )

نیا زا  نکمم  ّدح  ات  دیـسر  تنطلـس  تردـق و  هب  هیواعم  هک  ینامز  دوب و  هتفای  جاور  نامثع  هرود  زا  لاملا  تیب  زا  شـشخب  لذـب و 
نوچ یسایس  لاجر  تسناوت  وا   (2) .درک هدافتسا  مالسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  یسایس و  گرزب  لاجر  نادرم و  يرادیرخ  يارب  هویش 
هرهب یبوخ  هب  تسایـس  راتفر و  نیا  زا  هیواعم  .دـنک  يرادـیرخ  لوپ  ماقم و  هاج و  اب  ار  هبعـش  نبا  هریغم  هیبا و  نب  دایز  صاعورمع ،

.درک عمج  شرود  هب  ار  يدایز  ناهاوخ  اوه  درب و 

یمن میـس  رز و  اب  ار  شیوخ  فیرح  هک  ینامز  دندرک و  مارآ  ار  شیوخ  تخـسرس  نانمـشد  لد  تسایـس ، نیا  اب  مه  رگید  نایوما 
ای دندروآ و  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  يزیرنوخ  گنج و  ای  هلیح و  رکم و  اب  دنزاس ، مار  دنتسناوت 

ص:41

ص 317. 1381ش ، یتشهب ، دیهش  هاگشناد  رشن  نارهت ، نایوما ، رصع  رد  مالسا  یسایس  خیرات  نحتمم ، یلعنیسح  - 1
ص104. هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 2
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(1) .دندرک یم  شمومسم 

تفالخ ندرک  یثوروم  ث )

نانآ .دندرک  تموکح  یمالـسا  ورملق  رد  نایمور  میدق و  ناریا  نیطالـس  دننامه  دـندومن و  تنطلـس  هب  لیدـبت  ار  تفالخ  هیما  ینب 
(2) .دنتخادرپ دوخ  لالج  هاج و  شیامن  هب  رتشیب  هچ  ره  دنتخاس و  رارقرب  یتافیرشت  دنداد و  بیترت  يرابرد  دوخ  يارب 

تنطلس نایاپ  رد  هیواعم  هک  تسا  نیمه  يارب  .یمالسا  تفالخ  هن  دنتسیرگن و  یم  تنطلس  دید  هب  نایوما  هاگتسد  هب  مه  ناناملـسم 
زا سپ  ات  دزاس  دعاقتم  دـیزی  شرـسپ  يدـهعیلو  لوبق  يارب  ار  مالـسا  ناگرزب  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  یکریز  تراهم و  همه  شیوخ 

(3) .دننک تعیب  وا  اب  لومعم  قباطم  يو 

زا دـندمآ  راک  رـس  رب  هیواعم  زا  سپ  هک  ییافلخ  همه  اریز  اـفلخ ؛ رگید  یثوروم  ماـظن  يارب  دوب  يزاـغآ  هیواـعم  راـک  نیا  عقاو  رد 
ورملق رد  ار  تنطلـس  تردـق و  نرق  جـنپ  نایـسابع  لاس و  دون  ناـیوما  هک  دـش  ثعاـب  تسایـس  نیمه  دـندرک و  يوریپ  يو  تعدـب 

.دنریگب تسد  هب  یمالسا 

يرگمتـس یگماک و  دوخ  اه ، ییوگ  قلمت  عاونا  اب  هک  دندش  ادیپ  نایوما  هاگتـسد  رد  مه  هتخورف  دوخ  سولپاچ و  دارفا  زا  يا  هدع 
رتالاب توبن  زا  یتح  ار  تفالخ  دـناوخ و  هّللا ) هفیلخ   ) ار هفیلخ  هک  تسا  يرفن  نیلوا  جاجح  .دـندرک  یم  هیجوت  ار  هیما  ینب  يافلخ 

هب نامسآ  نیمز و  تفگ : درمش و 

ص:42

ص 223. لاوطلا ، رابخا  يرونید ، - 1
ص 195. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، نیدلا  لالج  - 2
ص 196. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، نیدلا  لالج  - 3
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هب ار  ناگتشرف  تخاس و  دوخ  تسد  هب  ار  مدآ  ادخ  اریز  تسا ؛ رترب  ناربمایپ  ناگتشرف و  زا  ادخ  دزن  رد  هفیلخ  دمآ و  دیدپ  تفالخ 
ار ناربمایپ  سپس  دومن و  دوخ  هفیلخ  هدروآ و  ریز  هب  نامسآ  زا  ار  مدآ  هاگ  نآ  داد و  ياج  تشهب  رد  ار  وا  درک و  رومأم  وا  هدجس 

جاجح زا  دعب  هک  یناسک  و  تسا ؟ رت  بّرقم  امش  دزن  رد  کی  مادک  هفیلخ ، یکی  دشاب و  امش  ربمایپ  یسک  رگا  لاح  درک و  ثوعبم 
ربمایپ زا  ادخ  هفیلخ  مدرم  يا  تفگ : تفر و  ربنم  رب  ماشه  یلاو  يرسق  هّللادبع  نب  دلاخ  ینامز   (1) .دنداد همادا  ار  شور  نیا  دندمآ 

(2) .تسا رترب 

یمومع لاوما  هرداصم  ج )

اپ ریز  اب  اه  نآ  .دـندوب  مدرم  ياـه  هدوت  هب  شـشخب  لذـب و  دـنمزاین  تنطلـس  ياـه  هیاـپ  ماکحتـسا  يارب  هیما  ینب  دـمآ ، هک  ناـنچ 
ياهروشک هیما  ینب   (3) .دنداتسرف یم  ماش  هب  هفیلخ  يارب  دنتفرگ و  یم  میـس  رز و  مدرم  زا  متـس  روز و  هب  مالـسا  نیناوق  نتـشاذگ 

یمن ناناملـسم  هزات  زا  هیزج  جارخ و  مالـسا ، .دـنتفگ  یم  شیرق  ناتـسوب  قارع  هب  هک  نانچ  دنتـسناد  یم  افلخ  کلم  ار  هدـش  حـتف 
فـسوی نب  جاجح  .دـنتفرگ  یم  هیزج  دـندش ، یم  ناملـسم  نانآ  هک  یناـمز  یّتح  ناـیّمذ ، زا  يوما  ياـفلخ  نیرومأـم  نکیل  تفرگ 

هن دوب  هدش  حـتف  هزات  قطانم  زا  لوپ  تورث و  بسک  نایوما  فدـه  عقاو  رد  .تفرگ  هیزج  ناناملـسم  هزات  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
.مالسا تفرشیپ 

زا تورث  لوپ و  بسک  هب  زیزعلادبع ، نب  رمع  زج  هب  يوما  يافلخ  همه 

ص:43

ص142. نایوما ، رصع  رد  مالسا  یسایس  خیرات  نحتمم ، یلعنیسح  - 1
ص722. مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  - 2

ص331. لاوطلا ، رابخا  يرونید ، - 3
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(1) .درک عونمم  ار  ناناملسم  هزات  زا  نتفرگ  هیزج  دیسر  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  ینامز  طقف  دندوب و  یضار  اه  هار  نیا 

مدرم هب  تبسن  يریگ  تخس  ح )

(2) .دنتخادرپ مدرم  رازآ  ملظ و  هب  ناشراک  تفرشیپ  يارب  دندمآ  راک  يور  هیما  ینب  هک  ینامز 

دوخ نیفلاخم  مدرم ، نتخاس  بوعرم  يارب  اـه  نآ  دـندرک و  یم  قیوشت  مدرم  راتـشک  رجز و  هب  ار  دوخ  نیرومأـم  هیما  ینب  ياـفلخ 
یمومع نکاما  رد  ار  ناشنت  دـندنادرگ و  یم  اهرهـش  رد  ار  ناشیاهرـس  دـندرک و  یم  هلثم  لتق  زا  سپ  ار  نایولع  نارـس  اـصوصخم 
میهاوخ یسررب  رتشیب  نایناورم  رصع  یسایس  عاضوا  زا  ثحب  رد  ار ، نایوما  درکلمع  راتفر و  عون  نیا  .دنتخیوآ  یم  راد  هب  اه  تدم 

.درک

یتخس هبرض  هّرح  مایق  البرک و  مایق  رد  دیزی ، نامز  رد  ماش  ياهورین  طسوت  نایولع  نایعیش و  دندمآ ، راک  يور  نایناورم  هک  ینامز 
اب هچنانچ  رگا  تشادن و  دوجو  تفالخ  ّتیمکاح و  دض  رب  یـشروش  مایق و  ناکما  اه  نآ  بناج  زا  ًالمع  دـندوب و  هدـش  لّمحتم  ار 

ناج عیاقو  نیا  زا  هک  مه  ییاه  نآ  رتشیب  .دوبن  روصتم  اهنآ  نتفر  نیب  زا  تسکـش و  زج  یتشونرـس  دـندش  یم  مه  ریگرد  تیمکاح 
: دنیامرف یم  تیعضو  نیا  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  .دندرک  یم  يرود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دندوب ، هدرب  رد  هب  ملاس 

مامت رد  »

(3) «. دنرادب تسود  ار  ام  هک  دنتسین  رفن  تسیب  هنیدم  هکم و 

ص:44

.2/302 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 1
ص242. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، - 2

.46/104 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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راد هدـهع  راوـشد  یناـمز  رد  دـیدش و  هـیقت  اـب  یفخم و  تروـص  هـب  ار  نایعیـش  تماـما  نیـسحلا  نـب  یلع  دـسیون : یم  يدوعــسم 
مایق و زا  سپ  دننک : یم  فیصوت  نینچ  ار  اروشاع  مایق  زا  سپ  یعامتجا  یسایس و  تیعضو  مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) .دیدرگ

شنادنزرف کلملادبع و  .دندش  هدنکارپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  فارطا  زا  نایولع ، صوصخ  هب  مدرم ، نامّدج ، تداهش 
فارتعا رما  نیا  هب  يزور  کلملادـبع  .دـش  شوماخ  یّلک  هب  ناشیاه  لد  رد  نامیا  رون  هک  دـنتفرگ  وخ  داسف  متـس و  ملظ و  اب  نانچ 

رس نم  زا  يدب  راک  رگا  موش و  یمن  لاحشوخ  مهد  ماجنا  یکین  راک  رگا  هک  ما  هدش  نانچ  تفگ : نینچ  ّبیسم  نب  دیعس  هب  درک و 
(2) .تسا هدش  لماک  وت  رد  لد  گرم  تفگ : وا  هب  دیعس  .موش  یمن  تحاران  دنز ،

؟ يا هدیشون  بارـش  دّجهت ، تدابع و  زا  سپ  ما  هدینـش  نانمؤمریما  يا  تفگ : کلملادبع  هب  ءادردلا  ّما  مان  هب  ینز  ینامز  تسا  لقن 
(3) .ما هدیشون  زین  ار  مدرم  نوخ  هک  بارش  اهنت  هن  داد  خساپ 

رب ناـنچ  هنیدـم ، مکاـح  لیعامـسا ، نب  ماـشه  .دـندومن  مکاـح  هعماـج  رب  ار  یمحر  یب  رگمتـس و  ناـیلاو  نارازگراـک و  ناـیناورم ،
، دیسر تموکح  هب  کلملادبع  شردپ  گرم  زا  دعب  دیلو  یتقو  هک  داد  رازآ  ار  توبن  نادناخ  نانچ  نآ  تفرگ و  تخس  ناناملـسم 

تـسکش زا  سپ  هکم  رد  وا  .دوب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  یناورم ، نایلاو  نیرت  ملاظ  نیرتدـب و  زا   (4) .دنک رانکرب  ار  وا  دش  راچان 
یهورگ تسد  ندرگ و  رب  هنیدم  رد  نامثع ، نالتاق  هیبنت  هناهب  هب  زین  درک و  نارابگنس  قینجنم  اب  ار  هبعک  مارحلا و  دجـسم  ریبز ، نبا 

هباحص زا 

ص:45

ص167. ضرلا ، فیرش  رشن  مق ، هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 1
ص122. هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 2

ص216. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، - 3
.2/283 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 4
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، ندرک راوخ  دصق  هب  هریغ ، يدعاس و  نب  لهـس  کلام ، نب  سنا  يراصنا ، هّللادبع  نب  رباج  دننامهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .داهن غاد 

هدنگ رهـش  نیا  زا  ارم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادخ  تفگ : هنیدم  كرت  نامز  رد  هک  دوب  رفنتم  شمدرم  هنیدم و  زا  ردـق  نآ  جاجح 
شرافـس رگا  دـنرتراک و  لـغد  يوـما ] هـفیلخ  روـظنم   ] هـفیلخ هـب  تبـسن  نآ  مدرم  رتدـیلپ و  اهرهـش  هـمه  زا  رهــش  نـیا.درب  نوریب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  هک  یبوچ  هراپ  زج  رهـش  نیا  رد  .مدرک  یم  ناسکی  كاـخ  اـب  ار  رهـش  نیا  دوبن  نینمؤملاریما 
هفیلخ یلاو   (2) .تسین يزیچ  دنناد ، یم  ربمایپ  ربق  هک  يا  هدیسوپ  ناوختسا  دنناوخ و 

یبوکرس يارب  کلملادبع  روتسد  هب  سپس  تخاس و  مارآ  ار  زاجح  لاس  ود  زا  سپ  تنوشخ  اب  جاجح  .دوب  یتاداقتعا  نینچ  ياراد 
رد هک  ینانخـس  رد  يو  .تفر  هرـصب  هفوـک و  هب  درک و  كرت  ار  هنیدـم  يرجه  لاس 75  رد  اـج  نآ  رادـنامرف  ناونع  هب  قارع  مدرم 

رایتخا یب  دننک ، باترپ  شیوس  هب  دنتشاد  دصق  هک  ار  ییاه  گنس  مدرم  هک  درک  داجیا  یسرت  تشحو و  نانچ  تفگ  هفوک  دجسم 
(4) .دنتخادنا هار  هب  نوخ  زا  ییوج  يو  نارومأم  دندز  گنس  وا  هب  شا  ینارنخس  نامز  رد  نوچ  هرصب  رد   (3) .دنتخیر نیمز  هب 

نیا رد  درک و  ییاورنامرف  زاـجح  قارع و  رب  لاـس  وا 20  .درادـن  همهاو  يزیچ  چـیه  زا  تموکح  تیبثت  يارب  هک  داد  ناشن  جاـجح 
هک دـندوب  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  وا  ياه  نادـنز  رد  شگرم  ماگنه  رد  و  درک ، ماع  لتق  ار  رفن  رازه  تسیب  دـص و  تدـم 

دوب و فقس  نودب  وا  ياهنادنز  درک و  یم  ینادنز  مه  اب  ار  نادرم  نانز و  جاجح  .دنتشادن  نت  هب  سابل  اه  نآ  زا  يا  هدع 

ص:46

ص 272. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، - 1
.3/75 خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  - 2

.6/204 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 3
.2/40 1371ش ، لّوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، هسایسلاو ، همامالا  يرونید ، هبیتق  نبا  - 4
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(1) .دندوبن ناما  رد  ناتسمز  يامرس  ناتسبات و  يامرگ  زا  ناینادنز 

زیزعلادـبع نب  رمع  نوچ  یناسک  یتح  هک  دوب  هدـنکفا  هیاس  هعماج  رب  یقانتخا  تشحو و  نانچ  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  رخاوا  رد 
: دننک یم  تیاکش  نینچ  نایناورم  تموکح  هب  هراش  ااب 

«. هدب تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  مدرم  ایادخ  تسا ، هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  »

هک يروط  هب  دـش ، هتـساک  راشف  ملظ و  زا  يا  هزادـنا  اـت  دـندش و  راـنک  رب  راـک  زا  حاـجح  نادـناخ  يرجه  مود  نرق  لـیاوا  زا  یلو 
راتفرگ لوغـشم و  نآ  هب  نایرابرد  دوب و  جـیار  افلخ  رابرد  رد  نانچمه  ینارذگـشوخ  داسف و  اّما   (2) .دندش دازآ  هانگ  یب  ناینادنز 

.دندوب

نب دلاخ  دننام  يدارفا  دوب  ّبس  نعل و  دروممالسلا  هیلع  یلع  ماما  زیزعلادبع ، نب  رمع  هاتوک  هرود  زج  هب  نایناورم  نارود  یمامت  رد 
.دندرب یم  راک  هبمالسلا  هیلع  ماما  دض  رب  ار  تاریبعت  نیرتدب  اه  نآ  .دنتفگ  یم  ازسانمالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربنم  رب  يرسق  هّللادبع 

؛ دننک لعج  مالسلا  هیلع  ماما  تّمذم  رد  یثیداحا  ات  دنداد  یم  لوپ  نیثدحم  اهقف و  زا  یناسک  هب  ناشیاهراک ، هیجوت  يارب  یتح  اهنآ 
نامثع و لیاضف  رد  یباتکات  تساوخ  دوب  هفوک  رد  یفورعم  ثدـحم  هجوم و  يدرف  هک  شیومع  زا  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  ناـنچ 

(3) .تفریذپن وا  یلو  دسیونب  مالسلا  هیلع  یلع  تّمذم  رد 

مالسلا و هیلع  یلع  زور ، نآ  یمالسا  دالب  یمامت  رد  نایناورم  نارازگراک 

هنحص زا  ار  اه  نآ  اهراک  نیا  اب  دنتشاد  دصق  .دندرک و  یم  نعل  ار  شنادنزرف 

ص:47

.3/162 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
.6/507 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 2

.1/221، بهذ نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  یلبنحلا ، دامعلا  نبا  - 3
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، دندرک یم  رذح  اه  نآ  ّبس  زا  یناسک  رگا  هک  دنتـشاد  يراشفاپ  هار  نیا  رد  يا  هزادـنا  هب  نایناورم  .دـننک  فذـح  هعماج  یـسایس 
زا دناوخ و  ارف  ار  دعس  نب  هیطع  ات  تشون  سراف  رد  دوخ  یلاو  هب  جاجح  .دندناسر  یم  لتق  هب  یتح  دنداد و  یم  رارق  هجنکش  دروم 

دشارتب ار  وا  تروص  رس و  دنزب و  وا  هب  قّالش  هبرض  دصراهچ  درک ، يراددوخ  رگا  دنک و  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دهاوخب  وا 
(1) .دندرک ارجا  دوب ، هداد  روتسد  جاجح  هک  ار  هچنآ  ره  دیزرو  يراددوخ  نعل  زا  هیطع  هک  ینامز  و 

رارق هجنکـش  رازآ و  دروم  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارعاش  هک  دوب  هدیـسر  يّدح  هب  اه  نآ  ياه  يریگتخس 
رعاش و هک  ار  يدـسا  دـیز  نب  تیمک  نابز  داد  روتـسد  يرـسق  هّللادـبع  نب  دـلاخ  دوخ  مکاح  هب  کلملادـبع  نب  ماـشه  .دـنداد  یم 

ینادنز نامز  نآ  رد  و  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رادتسود 

درک و رارف  نادنز  زا  شرـسمه  کمک  هب  تیمک  یلو  دنـشکب ، راد  هب  شا  هناخ  رد  رب  ار  وا  دنروآرد و  شندرگ  تشپ  زا  دوب  دلاخ 
(2) .داد تاجن  ار  شیوخ  ناج  ماشه ، تیاضر  بسک  کلملادبع و  نب  هملسم  هب  ندرب  هانپ  اب 

هچ ناملباقم  رد  نانآ  يدنب  فص  شیرق و  متس  زا  تیب  لها  ام  : » دنا هتفگ  شیوخ  هنامز  متس  ملظ و  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یلوأ ناشدوخ  زا  مدرم  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دـندومرف  شیوخ  تلحر  نامز  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  میدیـشک ؛ اـه 

ءوس نیرت  کچوک  اب  دـنتخادرپ و  ام  نایعیـش  راتـشک  هب  اه  نآ  .دندیـسر  تفالخ  هب  ام  مان  اب  دـندز و  رانک  ار  ام  شیرق  یلو  دـنرت ،
ار یـسک  رگا  هک  دندرک  گنت  ام  رب  ار  هصرع  نانچ  نانآ  .دـندرک  اه  نادـنز  یهار  ای  دـندیرب و  ار  ام  نارای  ياهاپ  اه و  تسد  ینظ 

شیارب دنتفگ ، یم  قیدنز  ای  رفاک 

ص:48

.7/306 يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 1
.84  - 8/82 1411ه ،.  توریب ، ءاوضالاراد ، رشن  حوتفلا ، یفوک ، مثعا  نبا  - 2
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(1) «. دنناوخب هعیش  ار  وا  هک  دوب  نآ  زا  رتهب 

نایناورم رصع  ياه  مایق 

هرهب تشاد  ناوت  رد  هچ  ره  زا  شیوخ  تردق  تیبثت  يارب  تفالخ  هاگتـسد  اما  تفرگ  تروص  يدنچ  ياه  مایق  نایناورم  رـصع  رد 
ياه هورگ  دـنتفیرف و  هوشر  لوپ و  اب  ار  لیابق  نارـس  نایناورم  .درک  بوکرـس  تساـخ  اـپ  هب  وا  دـض  رب  هک  ار  یـشبنج  ره  تسج و 

.دـنزاس هارمه  دوخ  اب  ار  نیفلاـخم  اـه و  هورگ  همه  دنتـسناوتن  لاـح  ره  هب  یلو  دـندرک  بلج  دوخ  هب  ار  بلط  تعفنم  يوجدوس و 
.دندش گنج  دراو  تفالخ  دض  رب  دنتفرگ و  هرهب  اه  تصرف  اه و  تیعقوم  زا  نایناورم  رصع  رد  نافلاخم  یخرب 

جراوخ ياه  مایق 

.دنتشاد يریگرد  اه  نآ  اب  ناشتفالخ  نایاپ  ات  نایوما  هک  دوب  جراوخ  ياه  مایق  نایوما ، نارود  رد  یسایس  ياهدادیور  نیرت  مهم  زا 

هب تسد  دندرک و  هدافتـسا  تفالخ  یناماسبان  زا  دنتخاسن و  مه  نایوما  اب  دـندوب ، هدـش  رادـیدپ  نیّفـص  گنج  هرود  زا  هک  جراوخ 
يارب هورگ  نیا  هیحان  زا  هک  ار  یگرزب  رطخ  ماشه  کلملادـبع و  هیواعم ، نوچ  ییافلخ  .دـندز  يراب  تنوشخ  یماظن  ياـه  تیلاـعف 

اه نآ  اـب  گـنج  فرـص  ار  دوخ  تاـناکما  شـالت و  یماـمت  ور  نیازا  دـندرک ، كرد  دوب ، هدـش  داـجیا  قارع  رد  يوـما  تموـکح 
(2) .دندومن

ص:49

.112  - 11/111 1378ه ،.  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  رشن  توریب ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
.3/126 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 2
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هدامآ دندروآ ، یم  مهارف  شیوخ  درگ  هب  ار  ییاهورین  هرابود  هک  نیا  زا  سپ  یلو  دندروخ  یم  تسکـش  جراوخ  اه  گنج  نیا  رد 
.دنداد یم  همادا  تفالخ  سرتسد  زا  رود  قطانم  رد  دوخ  ياه  ّتیلاعف  هب  دندش و  یم  تفالخ  اب  راکیپ 

ناهج رد  یـسایس  ياه  یمارآان   (1) .دنتـسناد یم  تفالخ  نابـصاغ  ار  نانآ  دـندوب و  فلاخم  نایناورم  تفالخ  هاگتـسد  اـب  جراوخ 
.تشاد شقن  تموکح  اب  هزرابم  هب  جراوخ  قیوشت  رد  ناریا ، قارع و  رد  هفیلخ  نایلاو  رگید  جاجح و  هنامحر  یب  تسایس  مالـسا و 

.تشاد همادا  نایسابع  تفالخ  نارود  لئاوا  ات  جراوخ  ياه  يریگرد 

نیباّوت

دوخ لمع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دـندوب  هدرکن  تکرـش  البرک  ماـیق  رد  یقیرط  هب  هک  هفوک  مدرم  زا  یناـسک 
دـندش و عمج  یعازخ  درُـص  نب  نامیلـس  درگ  اه  نآ  .دـنریگب  ماقتنا  ناـنآ  ناـیلاو  هیما و  ینب  زا  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش و  نامیـشپ 

.دوش یم  هتفگ  نیباّوت  نایعیش  زا  هورگ  نیا  هب  .دننک  هزرابم  ماش  هاپس  اب  ات  دنداد ، لیکشت  ار  رفن  رازه  دودح 12  يرکشل 

مهیلع تیب  لها  زا  یکی  سپس  دننک و  راثنمالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نوخ  ماقتنا  هار  رد  ار  شیوخ  لام  ناج و  هک  دنتـسب  دهع  نیباوت 
دایز نب  هّللادیبع  یهدنامرف  هب  ماش  هاپس  اب  هدرولا  نیع  رد  يرجه  لاس 65 یناثلا  عیبر  رد  هورگ  نیا  .دننیزگرب  تفالخ  هب  ار  مالـسلا 

نانآ ياوشیپ  دندروخ و  تسکش  دنداد ، ناشن  يراشفاپ  یتخس و  دوخ  زا  رایسب  هک  نیا  اب  یلو  دندش ، ور  هب  ور 

ص:50

ص125. 1400ه ،  موس ، پاچ  هّیمالسا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، نیّلصملا ، فالتخاو  نییمالسالا  تالاقم  يرعشا ، نسحلاوبا  - 1
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(1) .دیشاپ مه  زا  نانآ  هاپس  دش و  هتشک  درص  نب  نامیلس 

راتخم مایق 

نایعیــش و تـسُج و  هرهب  ناریا  قارع و  زاــجح ، مدرم  ياــه  یتیاــضران  زا  نیباوــت ، تسکــش  زا  سپ  يرجه  لاـس 66 رد  راـتخم 
درک اعّدا  وا  .دیمد  ناشدوجو  رد  ار  تعاجش  تریغ و  حور  دوخ  نانخس  اب  درک و  عمج  ار  ترضح  نآ  نادناخ  یلع و  نارادتـسود 

هب لوصو  يارب  یهار  هلیسو  نیدب  تسوا و  بئان  نیما و  دراد و  طابترامالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسپ  هّیفنح  نب  دمحم  اب  هک 
(2) .دروآ دوجو  هب  کلملادبع  تفالخ  نامز  رد  ار  یتضهن  داد و  لیکشت  هیناسیک  مان  هب  يا  هزات  بزح  راتخم  .درک  ادیپ  تفالخ 

ناوریپ .دندوب  دقتعم  هّیفنح  نب  دمحم  تماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  سپ  هک  دندوب  ناناملسم  زا  يا  هقرف  عقاو  رد  هک  هیناسیک 
ارف زین  ار  زاجح  ياهرهـش  زا  یخرب  درک و  ادـیپ  شرتسگ  نانآ  هدـیقع  جـیردت  هب  اما  دـندوب  هفوک  یحاون  فارطا و  رد  بهذـم  نیا 
رد اه  نآ  دوجو  زا  درک و  ادیپ  شیارگ  نآ  هب  دـید ، یم  گنهامه  شیوخ  ياه  نامرآ  اب  ار  هورگ  نیا  دـیاقع  نوچ  راتخم  .تفرگ 

(3) .درب هرهب  شیوخ  هاپس 

نبا فرط  زا  هک  ار  هفوک  یلاو  اهورین  نیا  کمک  هب  راتخم  .دنتـشاد  تکرـش  دندوب ، یناریا  رتشیب  هک  زین  هعیـش  یلاوم  يو  هاپـس  رد 
ماش رکشل  هدنامرف  دایز  نبا  اب  هلباقم  يارب  رتشا  کلام  نب  میهاربا  یهدنامرف  هب  یهاپس  سپس  درک و  نوریب  دوب ، هدش  بوصنم  ریبز 

یکیدزن رد  هاپس  ود  نیا  .داتسرف 

ص:51

.5/596 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 1
ص18. نیلصملا ، فالتخا  نییمالسالا و  تالاقم  يرعشا ، نسحلاوبا  - 2

ص65. 1381ش ، يروهط ، رشن  نارهت ، يرکش ، یتیگ  همجرت  يوما ، تفالخ  نوسکید ، دبع  ریمالادبع  - 3
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تسکش .دندش  هتشک  گنج  نیا  رد  يوما  ناگرزب  زا  یهورگ  دایز و  نبا  دروخ و  تسکش  ماش  هاپس  دندش و  ریگرد  مه  اب  لصوم 
ریبز نب  بعـصم  اب  ادعب  هک  یگنج  رد  راتخم  اّما  دریگب ، قنور  زین  راتخم  راک  دنوش و  دـحتم  مه  اب  نایعیـش  هک  دـش  ثعاب  ماش  هاپس 

(1) .دیدرگ قّرفتم  وا  هاپس  دش و  هتشک  تشاد ،

ریبز نب  هّللادبع  مایق 

اج نآ  رد  تخیرگ و  هّکم  هب  هنیدم  زا  داد  یمن  دـیزی  اب  تعیب  هب  نت  هک  ریبز  نبا  دـیزی ، ندیـسر  تفالخ  هب  هیواعم و  گرم  زا  سپ 
(2) .تسناد نیملسم  تفالخ  رما  قیال  ار  شدوخ  ریبز  نبا  ماگنه  نیا  رد  دیسر  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  ات  دنام 

هرصاحم ار  هکم  ماش  هاپس  هک  ینامز  یلو  داتـسرف  وا  اب  گنج  هب  ریمن  نب  نیـصح  هبقع و  نب  ملـسم  یهدنامرف  هب  ار  ماش  هاپـس  دیزی 
ربخ نیا  اب  .دیسر  ماش  هاپس  هب  يرجه ) لاس 63   ) وا گرم  ربخ  درم و  دیزی  دندوب ، دیزی  اب  وا  نتفرگ  تعیب  راتـساوخ  دندوب و  هدرک 

(3) .دندرک تعجارم  دندیشک و  هرصاحم  زا  تسد  ماش  هاپس 

تفالخ ياعدا  یسک  یمالسا  ورملق  زا  رانک  هشوگ و  ره  رد  دش و  فعـض  راچد  نایوما  تفالخ  تموکح و  تفر ، ایند  زا  هک  دیزی 
.درک

نآ يارب  یناـیلاو  دروآرد و  شیوـخ  هرطیـس  هب  ار  ناریا  رـصم و  قارع ، زاـجح ، درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  ناـمز  نـیا  رد  ریبز  نـبا 
اّما .داتسرف  اه  نیمزرس 

ص:52

.6/111 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 1
ص209. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، - 2

ص262. لاوطلارابخا ، يرونید ، - 3
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درک و یم  یهاتوک  شیوخ  توعد  شرتسگ  رد  وا  اریز 1 -  دربن ؛ ار  لماک  هرهب  دوب ، اّیهم  شیارب  هک  ییاهتصرف  اه و  ّتیعقومزا  وا 
لذـب و اب  دـندیرخ و  یم  ار  لیابق  نارـس  یـسایس و  لاجر  مدرم و  لوپ ، اـب  یناورم  ياـفلخ  .دوب 2 -  هدـیزگ  تماقا  زاجح  رد  طـقف 

ّصاوخ هب  یتح  دش  یمن  رـضاح  دوب و  هیامورف  لیخب و  ریبز  نبا  اّما  دـندرک  یم  بلج  شیوخ  هب  ار  مدرم  ياه  لد  لاوما ، شـشخب 
شیاـهورین اذـل  تشاد  يریگرد  هریغ  هّیما و  ینب  راـتخم ، جراوخ ، نایعیـش ، اـب  ریبز  نبا  .دنک 3 -  شـشخب  لذـب و  ار  يرانید  دوخ 

زاجح دراو  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  یهدـنامرف  هب  ماـش  هاپـس  يرجه  لاس 73  رد  هک  ینامز  ببـس  نیمه  هب  دـندوب ، هدـش  میـسقت 
زا هشیمه  يارب  شتفالخ  تیمکاح و  دندش و  قّرفتم  يراوتم و  شیاهورین  دش و  هتشک  دروخ و  تسکش  یتحار  هب  ریبز  نبا  دندش ،

ورملق یمامت  دندرک و  طوقس  دنتشاد ، ّطلست  مالـسا  تایالو  زا  یّمهم  تمـسق  رب  لاس  تّدم 10  هک  نایریبز  هنوگ  نیدـب  .تفر  نیب 
(1) .تشگ نایناورم  تفالخ  همیمض  مالسا 

ثعشا نبا  مایق 

دالب رد  نایناورم  تنطلـس  کلم و  ساسا  تفر و  نیب  زا  لاس  هد  زا  سپ  یلخاد  ياه  شروش  یمامت  ناورم  نب  کلملادبع  نامز  رد 
یهدـنامرف هب  ار  یگرزب  هاپـس  جاـجح  دـش و  یمالـسا  ياـهزرم  هجوتم  تفـالخ  هک  دوـب  ببـس  نیمه  هب  دـش ؛ مکحتـسم  یمالـسا 
(2) .دزاس عیطم  زین  ار  هقطنم  نآ  مکاح  لیبتر  هک  داد  روتسد  وا  هب  داتسرف و  ناتسیس  هب  ثعشأ  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع 

ص:53

ص314. يرونید ، - 1
.348  - 6/347 يربط ، خیرات  - 2
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ثعـشا نبا  درک و  ینیـشن  بقع  لـیبتر  .تخادرپ  لـیبتر  اـب  گـنج  هب  دـش و  هناور  ناتـسیس  تمـس  هب  يرجه  لاس 80  ثعـشا  نبا 
هب دیاب  ای  ثعـشا  نبا  .دـش  یم  وا  رتشیب  ِيورـشیپ  عنام  اج  نآ  راومهان  قطانم  یناتـسهوک و  تعیبط  اریز  دـبای ، تسد  وا  هب  تسناوتن 

یناتسهوک تعیبط  اب  شنایهاپس  ات  درک  یم  هدنسب  شا  یئزج  ياه  يزوریپ  هب  ای  داد و  یم  همادا  نمـشد  تسکـش  ات  دوخ  يورـشیپ 
نیا .ددرگ  زاب  تُسب  رهـش  هب  دزادـنا و  ریخأت  هب  لاس  کی  تّدـم  هب  ار  شیماظن  تاـیلمع  اـت  تفرگ  میمـصت  وا  .دـنریگب  وخ  هقطنم 

.دناسر جاّجح  عالّطا  هب  ار  میمصت 

، تفلاخم تروص  رد  هک  درک  دیدهت  درب و  موجه  اهزرم  يوس  نآ  هب  ات  داد  روتسد  وا  هب  تفریذپن و  ار  ثعشا  نبا  داهنـشیپ  جاجح 
.درک دهاوخ  رانکرب  ار  وا 

هب رظن  لدابت  ثحب و  زا  سپ  اه  نآ  .دندرک  دادملق  شیوخ  دض  رب  يا  هئطوت  ار  نآ  یچیپرس و  روتسد  نیا  زا  شنارای  ثعـشا و  نبا 
(1) .دننک تعیب  ثعشا  نبا  اب  علخ و  ار  جاجح  هک  دندیسر  هجیتن  نیا 

ورین تساوخرد  ماش  زا  تسشن و  وا  راظتنا  هب  دش و  تحاران  تّدش  هب  دیسر ، جاجح  هب  ثعـشا  نبا  شروش  مایق و  ربخ  هک  یماگنه 
هب دروخ و  تسکـش  جاّجح  گنج  نیا  رد  .دـندش  ریگرد  مه  اب  يرجه  لاس 81  هجح  يذ  رد  رتشوش  رد  هاپـس  ود  .درک  کـمک  و 

(2) .تشگزاب هرصب  یکیدزن 

نبا ياهورین  رب  تسناوت  هیواز  رد  جاجح  هاپس  لاس 82  مّرحم  رد 

ترابع هک  داتـسرف  ثعـشا  نبا  يارب  ار  ییاهداهنـشیپ  لئاسم  ّلح  يارب  هفیلخ  اّما  .دنک  نوریب  هرـصب  زا  ار  اه  نآ  دیآ و  قئاف  ثعـشا 
جاجح يرانکرب  زا  دوب 

ص:54

ص 317. لاوطلارابخا ، يرونید ، - 1
ص315. فارشالاو ، هیبنتلا  يدوعسم ، - 2
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نبا .دـهاوخب  هک  قارع  زا  یـشخب  ره  رد  هفیلخ  مکاـح  ناوـنع  هب  نامحرلادـبع  نییعت  قارعو ، ماـش  لـها  هب  اـیاطع  يربارب  قارع ، زا 
.دندش هفیلخ  دوخ  علخ  راتساوخ  ثعشا  نارای  هک  دوب  اج  نیا  زا  .درک  ّدر  ار  اه  نآ  تسنادن و  یفاک  ار  اهداهنیشپ  نیا  ثعشا ،

.دنهد تسکـش  ار  مایق  نیا  نکمم  قیرط  ره  هب  هک  دندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  ناوت و  مامت  جاجح  کمک  اب  ناورم  نب  کلملادبع 
هب هک  تفرگرد  اه  نآ  نایم  يدـیدش  گنج  .دـندش  ور  هب  ور  مه  اب  مجامج » رید   » رد هاپـس  ود  يرجه  لاس 82  رخالا  يدامج  رد 
هک نیا  ات  تشادن  رب  يو  زا  تسد  جاجح  یلو  درک  رارف  ناتسیس  هب  ثعشا  نبا  .دش  یهتنم  ثعشا  نبا  تسکش  ماش و  هاپـس  يزوریپ 

نییاپ هب  رصق  يالاب  زا  ار  شدوخ  دتفیب ، جاجح  تسد  هب  هک  نیا  زا  لبق  ثعشا  نبا  اّما  دهدب ، جاجح  لیوحت  ار  وا  دش  رضاح  لیبتر 
(1) .دیسر نایاپ  هب  مایق  وا  گرم  اب  تخادنا و 

ییحی شدنزرف  دیز و  مایق 

رارف ناریا  هب  ییحی  شدـنزرف  دیـسر و  تداهـش  هب  دـیز  مایق  نیا  رد  .تسویپ  عوقو  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  تفالخ  نامز  هفوک  رد 
لصف رد  ییحی  دیز و  ياه  مایق  هب  عجار  .دیسر  تداهـش  هب  دروخ و  تسکـش  یلو  درک  مایق  رفن  داتفه  هارمه  هب  ناجرج  رد  درک و 

.درک میهاوخ  ثحب  هدنیآ 

نایناورم هرود  رد  یعامتجا  یگنهرف و  عاضوا 

دوب يریسفت  یخیرات و  یقالخا ، یهقف ، تایاور  لماش  هک  دش  یم  هصالخ  ثیدحلا  ملع  رد  رتشیب  شناد  ملع و  يرجه  لوا  نرق  رد 
افلخ نوچ  و 

ص:55

.2/279، یبوقعی خیرات  یبوقعی ، - 1
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.دشن لصاح  رگید  مولع  رد  یتفرشیپ  دنداد ، یمن  ناشن  رگید  مولع  هب  یتبغر 

هک یناسک  رتشیب  .دنربب  دنهاوخ  یم  هک  یهار  ره  هب  ار  اه  نآ  مدرم  نتـشاد  هاگن  لهاج  تسایـس  اب  دندوب  شالت  رد  یناورم  يافلخ 
ملسم نب  دّمحم  زا  ناوت  یم  تموکح  اب  ناقفاوم  نایم  زا  .دندمآرد  افلخ  تمدخ  هب  دنتشاد ، ییانشآ  یمالـسا  مولع  اب  هرود  نیا  رد 

تـسناوت شناردارب  کلملادبع و  نب  ماشه  رابرد  رد  دوب و  ناورم  ینب  تمدخ  رد  ًالماک  هک  درب  مان  یفوتم 124ه ).   ) يرهز باهش 
یم يرهز  رب  هوالع   (1) .دـیامن تفایرد  ار  یناوارف  شاداپ  شیاه  تمدـخ  لباقم  رد  دـهد و  ماجنا  اه  نآ  يارب  ار  ینایاش  تامدـخ 

یخرب مان  یبهذ  هک  درب  مان  هویح  نب  ءاجر  یبعـش ، مسقم ، نب  هریغم  هنیدـم ،) هیقف   ) دانز وبا  یعخن ، میهاربا  مکح ، نب  هناوع  زا  ناوت 
، افلخ تمارک  لقن  ثیداحا و  لعج  اب  دـندوب و  افلخ  تمدـخ  رد  اـملع  نیارباـنب  .تسا  هدرک  رکذ  ظاـفحلا  هرکذـت  رد  ار  اـه  نآ  زا 

یم نیقلت  مدرم  هب  ار  دش  دنهاوخن  همکاحم  دنوادخ  دزن  ندوب  هفیلخ  ببس  هب  افلخ  هک  نیا  طیارش و  ره  رد  افلخ  زا  تعاطا  بوجو 
(2) .دندرک

رد عیسو  هدرتسگ و  روط  هب  هک  دوب  تایلیئارسا  خوسر  دش ، دراو  یمالـسا  گنهرف  رب  يرجه  لّوا  نرق  رد  هک  يرگید  تالکـشم  زا 
هب ناناملـسم  ياه  هشیدـنا  ثیداـحا و  زا  یخرب  رد  نآ  تارثا  مه  هزورما  تشاد و  یقیمع  تارثا  ناناملـسم  یگنهرف  ینید و  هزوح 

رد هکلب  .دندرک  یمن  يریگولج  یلیئارسا  تابوتکم  تالاقم و  رشن  زا  اهنت  هن  یناورم  يافلخ  .دروخ  یم  مشچ 

ص:56

نـسح مالـسا ، یـسایس  خیرات  كر : هراب  نیا  رد  . 1/109 لّوا ، پاـچ  هیملعلا ، بتکلاراد  رـشن  توریب ، ظاـفحلا ، هرکذـت  یبهذ ، - 1
.414  - 1/397 نسح ، میهاربا 

ص223. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، - 2
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شرتسگ رد  هریغ  مجرتم و  بیبط ، بتاک ، تروص  هب  یناورم  يافلخ  هاگتسد  رد  نایحیسم  ذوفن  .دنتشاد  یمرب  ماگ  نآ  دییأت  تهج 
.دوب رثؤم  تایلیئارسا 

نآ رب  دندوب  هیقف  ثدحم و  رتشیب  هک  زور  نآ  نادنمشناد  املع و  نایناورم  تیمکاح  ندش  هچراپکی  تردق و  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  اب 
ات .دنهد  هئارا  مدرم  يارب  یهقف  ياوتف  دننک و  لح  ار  تایاور  رد  فالتخا  یلکش  هب  دنـشیدنیب و  ثیدح  سرد و  هزوح  هب  ات  دندش 

لّوا و هفیلخ  رما  هب  هک  ثیدح  نیودت  زا  يریگولج  اب  دوب و  ییانتعا  یب  دروم  یهقف  ثیداحا  هقف و  یمالـسا  هعماج  رد  نآ  زا  شیپ 
هیواعم زا  هک  نانچ  دـندرک  یم  تیامح  شور  نیا  زا  مه  يدـعب  يافلخ  .دوب  هتفرگ  رارق  اوزنا  رد  ثیدـح  هقف و  تفرگ  ماـجنا  مود 
لوسر نع  ثیدـحلا  یف  سانلا  فاـخا  دـق  ناـک  ّهناـف  رمع ، دـهع  یف  ناـک  اـمب  ثیدـحلا  نم  مکیلع  تفگ : یم  هک  دـننک  یم  لـقن 

دروم رد  ار  مدرم  رمع  اریز  دـینک ، افتکا  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رمع  دـهع  رد  هک  یتایاور  هب  ؛(1)  هّللا
.تشاد یم  رذحرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح  لقن 

ثیدـح ملع  رازاب  دـش و  نوگرگد  عضو  زیزعلادـبع  نب  رمع  ندـمآ  راک  يور  اب  اّما  تفای  همادا  يرجه  لّوا  نرق  نایاپ  ات  شور  نیا 
ياهنیمزرس رد  اه  گنهرف  رگید  اب  ار  ناناملـسم  دوب ، هتفرگ  ماجنا  هرود  نیا  رد  هک  یمالـسا  تاحوتف  رگید  فرط  زا  .تفرگ  قنور 

لابند هب  یناوارف  قایتشا  اب  دندش  یم  یمالـسا  دالب  دراو  هک  ییاه  نآ  یفرط  زا  .درک  انـشآ  رهنلاءاروام  ناریا و  رـصم ، اقیرفآ ، مور ،
يدیدج رصع  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا  اذل  دنوش ، انشآ  تعیرـش  ماکحا  نآرق و  اب  رتشیب  هچ  ره  دنتـساوخ  یم  دندوب و  مالـسا  مهف 

لوا هرود  نیخروم  .دوبن  نآ  ناـکما  ًـالبق  هک  دـمآ  دوـجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  يا  هقباـس  یب  یملع  قوـش  روـش و  دـش و  عورش 
نینچ ار  هیما  ینب  ّتیمکاح 

ص:57

.1/7 ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، نیدلا ، سمش  - 1
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مهفلا لیلق  عقاولا  یف  بعـشلا  ناک  نیدـلا ، رومأـب  اریثک  نومتهی  ـال  اوناـک  نیذـّلا  هیمأ  ینب  رـصع  ءاـنثأ  یف  هنا  دـنا : هدرک  فیـصوت 
هجوت ینید  روما  هب  هیما  ینب  هرود  رد  مهدحو ؛ هنیدملا  لهأ  ّالا  نوؤشلا  هذـه  نم  فرعی  نکی  ملو  نیدـلا ، لئاسم  هقفلل و  هفرعملاو 

مولع و هب  انـشآ  ابیرقت  هک  دندوب  هنیدـم  لها  طقف  دنتـشادن و  یهاگآ  یمالـسا  ماکحا  ینید و  روما  هب  تبـسن  مه  مدرم  دـش و  یمن 
(2) .دنتسناد یمن  ار  جح  ندرازگ  زامن و  هماقا  ّتیفیک  یّتح  مدرم  نامز  نیا  رد   (1) .دندوب مالسا  ماکحا 

رگید مولع  ریـسفت و  هقف و  مالک ، ملع  نآرق ، تئارق  ملع  نوچمه  یمالـسا  مولع  زا  معا  یفلتخم  مولع  يرجه  مود  نرق  زاغآ  رد  اّما 
: درمشرب تروص  نیا  هب  ناوت  یم  ار  نآ  لیالد  هک  تفای  جاور  تایضایر  موجن و  هفسلف ، بط ، نوچمه :

.یمالسا قطانم  هب  ناملسم  هزات  للم  ماوقا و  دورو   - 1

.باتک لها  اب  ینید  حماست   - 2

.دندرک ادیپ  مولع  يریگارف  يارب  نامز  نیا  رد  ناناملسم  هک  یشوجو  بنج   - 3

شیادیپ دهاش  نامز  نیا  رد  اذل  دنتخادرپ  یملع  ياه  تیلاعف  هب  یمالـسا  دالب  رد  فلتخم  بهاذم  قرف و  نادنمـشناد  هرود  نیا  رد 
ار دوخ  دـیاقع  مادـک  ره  هک  میتسه  نایعیـش  جراوخ و  ههّبـشم ، هفّوصتم ، هقداـنز ، تـالغ ، هئجرم ، هیربج ، هلزتعم ، نوچ  ییاـه  هقرف 

دیدپ رظن  فالتخا  نامز  نآ  نادنمشناد  نایم  رد  یمالسا  مولع  زا  کی  ره  هنیمز  رد  .دندرک  یم  جیورت 

ص:58

ص295. 1376ش ، لّوا ، پاچ  نایراصنا ، رشن  مق ، هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  نایرفعج ، لوسر  - 1
ص 56. 1316ه ،.  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  نارهت ، عامجالا ، هیجح  یف  عانقلا  فشک  یمظاک ، ققحم  - 2
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(1) .درک یم  يرادفرط  يا  هدیقع  زا  داد و  یم  رظن  يوحن  هب  سک  ره  تفرگ و  یم  رد  یغاد  تارظانم  اه و  ثحب  دمآ و  یم 

یم مه  اـفلخ  .درک  یم  یفرعم  یقیقح  مالـسا  رادـفرط  ار  دوخ  دوب و  هدرک  عمج  شیوـخ  درگ  هب  ار  يا  هدـع  اـه  هقرف  زا  مادـک  ره 
يا هدع  زا  هاگ  اذل  .دننک  تموکح  تحار  لایخ  اب  اه  نآ  ات  دنشاب  مرگرس  مه  اب  اه  هورگ  دشاب و  یگتسد  دنچ  هعماج  رد  دنتساوخ 

.دندرک یم  سیسأت  ار  يدیدج  قَِرف  هاگ  یتح  دندرک و  یم  تیامح 

: دوش یم  هداد  یتاحیضوت  لیذ  رد  قرف  رگید  دروم  رد  هصالخ  روط  هب  دش  هراشا  نآ  هب  لبق  تاحفص  رد  هک  جراوخ  زا  ریغ 

هئجرم هقرف 

نآ تابثا  يارب  دنتـسناد و  یم  مکاـح  تموکح ، تسایـس و  هصرع  رد  مه  ناـسنا و  تاـیح  داـعبا  روما و  ماـمت  رد  ار  ربج  هقرف ، نیا 
ْنَم يدْهَتَو  ُءاَشَت  ْنَم  اَِهب  ُّلُِضت   » هفیرـش تایآ  اه  نآ  .دندرک  یم  ریـسفت  دوخ  يرکف  ّطخ  عفن  هب  ار  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  هشیدنا ،

ْنَّمِم َْکلُْملا  ُعِْزنَتَو  ُءاَشَت  ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتُْؤت  »(4)  «ِ، هّلل صِاب  َِّالا  َهَُّوق  َال    ُ هّللا َءاَـش  اَـم  »(3)  «ُ، هّللا َءاَشَی  ْنَا  َِّالا  َنوُءاَـشَت  اَـم  َو   » (2) «، ُءاَشَت
ُءاَشَت ْنَم  ُّزُِعتَو  ُءاَشَت 

يا هراک  ام  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  یتاغیلبت  هدافتسا  نآ  زا  يوما  يافلخ  هک  دندرک  یم  ریسفت  يا  هنوگ  هب  ار   (5) «، ُءاَشَت ْنَم  ُّلُِذتَو 
رد اهراک  همه  میتسین و 

ص:59

ص 15. .ش ، 1372 مود ، پاچ  سدق ، ناتسآ  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، یمالسا ، قرف  گنهرف  روکشم ، داوج  دمحم  - 1
.155/ فارعا - 2

.30/ ناسنا - 3
.39/ فهک - 4

.26/ نارمع لآ  - 5
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(1) .میرادن شیوخ  ياهراک  تعیبط و  رما  رد  یتلاخد  ام  دنک و  یم  ار  يراک  ره  دهاوخب  ادخ  رگا  تسادخ ؛ تسد 

نایلاغ

نیا رد  .دندرک  یم  طارفا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبترم  ماقم و  هرابرد  دندوب و  تیهولا  هب  لئاق  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هورگ  نیا 
هارمه دوخ  اب  ار  هعیـش  هورگ  دننک و  تابثا  ار  ناشدیاقع  ثیداحا  لعج  اب  ات  دندوب  شالت  رد  دندوب و  هدش  رایـسب  تالغ  هّدع  هرود 

.دندرک یم  جیورت  ار  مالسا  قیاقح  فالخ  اریز  دندیرفآ ؛ یم  نیتسار  مالسا  نایعیش و  يارب  ار  رطخ  نیرتشیب  اهنیا  .دنزاس 

اه یبصان 

رازآ و هب  یتح  دندرمـش و  یم  زاجم  ار  وا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نعل  ّبس و  هک  دـندش  ادـیپ  یهورگ  یلاغ  هورگ  لباقم  رد 
(2) .دنتخادرپ یممالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ّتیذا 

هورگ نیا  ناغّلبم  هب  يرادرب و  هرهب  ناـیولع  صوصخ  هب  نایعیـش و  ّتیذا  رازآ و  یبوکرـس و  يارب  اـه  یبصاـن  زا  تفـالخ  هاگتـسد 
.دز یم  نماد  رتشیب  اه  نآ  داسف  هنتف و  رب  درک و  یم  یلام  ياه  کمک 

هّیدیز هقرف 

.دوب هیدیز  تشاد ، ّتیلاعف  عاضوا  نیا  رد  هک  يرگید  ياه  هقرف  زا 

ص:60

ص44. 1381ش ، موس ، پاچ  هط ، رشن  مق ، یمالسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ  راکجنرب ، اضر  - 1
ص452. یمالسا ، قرف  گنهرف  روکشم ، داوج  دمحم  - 2
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هیلع رقاب  ماما  تماما  ماقم  هب  لهج  ّتلع  هب  ییحی ، شدنزرف  دیز و  تداهـش  زا  سپ  یلو  دندوب ، وا  دیاقع  دیز و  رادـفرط  اه  يدـیز 
هاگتـسد ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  ماما  دـنتفگ : دـندرک و  تفلاخممالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  دـیز ، دـیاقع  اب  ییانـشآ  مدـع  مالـسلا و 

راـچد ربـهر  نتـشادن  ببـس  هب  ینید  لـئاسم  روـما و  رد  اـه  نآ   (1) .دوب دـهاوخن  ماما  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  هناّحلـسم  مایق  تفـالخ 
.دندش تلالض  یهارمگ و 

هفّوصتم

ببـس هب  ناناملـسم  زا  يا  هّدع  .درک  ادـیپ  ینارادـفرط  دـش و  مالـسا  يایند  دراو  اج  نآ  زا  تیحیـسم و  يایند  دراو  دـنه  زا  فّوصت 
نآ زا  يرایسب  .دنتخادرپ  غیلبت  هب  جیار  مالـسا  ربارب  رد  دندرک و  ادیپ  شیارگ  فّوصت  هب  یمالـسا  تموکح  نایرج  زا  یگدروخرس 

(2) .دندروآ يور  تضایر  هب  دندیشک و  تعیرش  ماکحا  تدابع و  زا  تسد  اه 

نایناورم رصع  هعماج  یقالخا  تّیعضو 

دمآرد هک  برع  شیرق و  فارـشا  .تفای  شرتسگ  یمالـسا  هعماج  رد  یقـالخا  طاـطحنا  یلاـم و  داـسف  يرجه  لاس 30  دودـح  زا 
دندرک يروآ  عمج  ار  يرایسب  ياه  تورث  دندش ، یم  دنم  هرهب  تقو  يافلخ  ياه  ششخب  زا  دنتـشاد و  لاملا  تیب  هنازخ  زا  ینالک 

.دندروآ يور  یمالسا  هعماج  رد  یتسرپ  لّمجت  ّتیفارشا و  یبلط و  هافر  هب  هنوگ  نیدب  و 

ص:61

ص 139. لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، - 1
، مالـسا رد  فّوصت  خیرات  ینغ ، مساق  ص 52 ؛ 1414ه ،.  لّوا ، پاچ  نیدلازع ، رشن  نارهت ، یمالسالا ، فوصتلا  یـصاع ، نسح  - 2

ص37. .ش ،  1330 مود ، پاچ  ناهج ، شقن  رشن  نارهت ،
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.دندرک تیبرت  ییارآ  مزب  یگدنناوخ و  يارب  ار  ینازینک  اه  نآ  .دندرک  يرادیرخ  يرایسب  نامالغ  نازینک و  فارـشا ، نادنمتورث و 
هیواعم نب  دـیزی  نامز  زا  یقالخا  طاطحنا  نیا  .درک  تیارـس  زین  رگید  تاقبط  هب  يرگاینخ  ینارذگـشوخ و  مزب و  سلاجم  مک  مک 

(1) .دنتخادرپ يراسگ  یم  يراوخ و  بارش  هب  اراکشآ  مه  مدرم  دش و  ینلع  هنیدم  هّکم و  رد  یتح  هک  تفای  شرتسگ  نانچ  نآ 

نآ زا  نادـباع  هـن  دندرمـش و  یم  اوراـن  ار  اـنغ  ناـملاع ، هـن  هـک  دـندش  یقـالخا  طاـطحنا  راـچد  مدرم  اـفلخ و  ناـنچ  هرود  نآ  رد 
(2) .دندرک یم  يریگولج 

هزاوآ نانز  زا  یکی  یتقو  هک  دـندروآ  يور  مزب  صقر و  سلاجم  یناوخ و  هزاوآ  هب  مدرم  نانچ  هرود  نآ  رد  تسا  هدـمآ  یناغا  رد 
ثدـحم و هیقف و  یتفم و  چـیه  دروم  رد  هک  دـش  لابقتـسا  يو  زا  ناـنچنآ  ریـسم  لوط  رد  درک ، هّکم  هب  يرفـس  هلیمج  ماـن  هب  ناوخ 
دندرک و لابقتـسا  یمرگ  هب  وا  زا  نارگید  هکم و  فارـشا  زا  یهورگ  دـش  کیدزن  هّکم  هب  نز  نیا  هک  ینامز  .دوب و  هدـشن  يدـهاز 
رد رب  هنیدم  یلاها  هک  دـش  اپرب  يا  هلهله  روش و  نانچ  دـنتفر و  وا  لابقتـسا  هب  فارـشا  نانز  نادرم و  تشگرب ، هنیدـم  هب  هک  ینامز 

(3) .دنتخادرپ اه  هنحص  نیا  ياشامت  هب  دندیشک و  فص  شیوخ  ياه  هناخ 

هاگتدابع هّکم  رهش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنیدم  مالسا و  زکرم  هک  ینامز 

نیبم ماکحا  لئاسم و  زا  یقالخا و  ینید و  ياه  شزرا  زا  مدرم  ّدح  هچ  ات  تسا  مولعم  دشاب ، هدش  راچد  یعضو  نینچ  هب  ناناملـسم 
.دنا هدنام  رود  هب  مالسا 

ص:62

.3/67 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
.8/379 1406 ه ، .  لّوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلاءایحا  راد  توریب ، یناغالا ، یناهفصا ، جرفلاوبا  - 2

ص386. نامه ، - 3
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سک چیه  اریز  تسا ؛ زیگنا  تفگش  اه  یناوخ  هزاوآ  نیا  اب  امش  عضو  هنیدم  مدرم  يا  تفگ : یم  هنیدم  یلاها  هب  فسویوبا  یـضاق 
(1) .دشاب هتشاد  ییابا  اهراک  نیا  زا  هک  تسین  امش  نایم  رد  مرتحم  ریغ  مرتحم و  صخش  چیه  سکان و  و 

زامن نوچ  یّمهم  هلأسم  زا  یّتح  اهنآ  .دنتشادن  یهّجوت  شیوخ  یمالـسا  فیاظو  هب  دندوب و  هدرک  شومارف  ار  یمالـسا  میلاعت  مدرم 
.دنداد یمن  ماجنا  یبوخ  هب  ای  دندوب و  ربخ  یب  تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  نآ  يادا  مالسا و  ناکرا  زا  هک 

، مدیـسرپ ار  شا  هیرگ  تلع  یتقو  دـنک ، یم  هیرگ  هتـسشن و  اهنت  هک  مدـید  متفر ، کـلام  نب  سنا  دزن  قشمد  رد  دـیوگ : یم  يرهز 
(2)! تسا هدیدرگ  عیاض  مه  نآ  دشاب و  هدنام  هک  مرادن  غارس  ار  زامن  زج  متفرگ  ارف  مالسا  زا  هک  هچنآ  عومجم  زا  داد  خساپ 

ماجنا طلغ  ار  فوقو  هکم ، رد  نابرق  دـیع  زور  رد  دوب و  هنیدـم  ریما  جاحلا ، ریما  کلملادـبع ، تفالخ  نامز  رد  يرجه  لاس 87  رد 
(3) .داد

نیـشیپ يافلخ  .دوب  هدـش  رتشیب  رت و  موسرم  صقر  مزب و  سلاجم  بارـش و  نز و  هب  قشع  دوب و  هتفای  ینوزف  یقالخا  یلاـم و  داـسف 
رد یلو  دنداد  یم  شوگ  ارعش  دئاصق  برع و  میدق  ناعاجش  ياه  ناتـساد  اه و  گنج  رابخا  هب  شیوخ  تغارف  تاقوا  رد  هیما  ینب 

ياه ناتـساد  یـسامح و  دئاصق  ياج  هب  تفالخ ، رابرد  هنابـش  ياه  مزب  رد  کلملادبع  نب  دیزی  هلمج  نآ  زا  يدـعب و  يافلخ  نامز 
يّدح هب  یناورم  يافلخ  یهاگ  .دش  جیار  زاوآ  زاس و  یگنج ،

ص:63

ص11. 1403ه ، .  لّوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  - 1
.يراخب حیحص  زا  لقن  هب   1/365 متفه ، پاچ  هیرصملا ، هضهنلا  هبتکم  رشن  مالسالا ، یحض  نیما ، دمحا  - 2

ص224. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، نیدلا  لالج  - 3
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هک دـندرک  یم  جرخ  دـندروآ ، یم  تسد  رود  ياهرهـش  زا  هک  یناگدـنناوخ  يارب  ییـالاب  غلاـبم  دـندرک و  یم  طارفا  راـک  نیا  رد 
هک يروط  هب  تشاذـگ  رثا  مدرم  یناگدـنز  قـالخا و  رد  اـفلخ ، تختیاـپ  قشمد ، هب  دارفا  هنوگ  نیا  تفر  دـمآ و  .دوب  روآ  تفگش 

جاور اه  برع  نایم  رد  جنرطـش  رامق و  يزاب  تشاذـگ و  رثا  هعماج  مدرم  رد  نآ  لابند  هب  تلود و  ناکرا  رد  یـسوهلاوب  یـشاّیع و 
(1) .تفای

اّما تشادـن ، هجوـت  مزب  سلاـجم  نز و  هب  وا  هک  مینیب  یم  میرگنب  کلملادـبع  ناـمز  هـب  اـم  رگا  دـسیون : یم  مـه  يرخفلا  بحاـص 
دیشیدنا و یم  شیوخ  ياهرصق  نز و  سابل ، اذغ ، هب  طقف  شتفالخ  نامز  رد  نامیلس  .دندوبن  هنوگ  نیا  نامیلـس  دیلو و  وا  نادنزرف 

دنشوپب ار  یسابل  ره  دنتـسه  وا  رابرد  رد  هک  يدارفا  شنارازگتمدخ و  داد  یمن  هزاجا  هک  دوب  هتـسب  لد  ایند  هدنبیرف  رهاوظ  هب  نانچ 
(2) .دندیشوپ یم  ار  رخاف  ياه  سابل  نیرتهب  یتسیاب  و 

نانچ دوب و  هبابح  همالـس و  ینعی  شا  هقوشعم  ود  رکف  هب  اهنت  وا  .داتفا  دیلو  نب  دیزی  تسد  هب  تفالخ  هک  دوب  ینامز  رتدـب  نیا  زا  و 
دوبن مدرم  شیاسآ  هافر و  هشیدنا  رد  ًالـصا  دیزی  .درک  یمن  لّمحت  ار  اه  نآ  يرود  هک  دـندرک  یم  هولج  گرزب  شرظن  رد  ود  نیا 

.دوب ربخ  یب  یّلک  هب  تموکح  يراج  لئاسم  زا  درک و  یم  يرپس  زینک  ود  نآ  اب  ار  شیوخ  تاقوا  و 

زاورپ ریما  يا  تفگ : زینک  .دنک  زاورپ  تساوخ  هک  دمآ  دجو  هب  نانچ  نآ  ندینش  زا  دیزی  دناوخ و  ار  يا  هناقشاع  رعش  هبابح  يزور 
مخ هاگنآ  و  مراپس ! یم  وت  هب  ار  تّما  تفگ : دیزی  يراپس ؟ یم  یـسک  هچ  هب  ار  تّما  رخآ  میراد ! جایتحا  وت  دوجو  هب  زونه  ام  نکن 

(3) .دز هسوب  هبابح  ياه  تسد  رب  دش و 

ص:64

.3/484 مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  - 1
ص128. هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 2

.3/199 بهذلا ، جورم  يدوعسم ، - 3
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رانک رد  دیزی  دـش و  رامیب  هبابح  يزور  داد ، تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  شناج  ماجنارـس  هک  درک  طارفا  يّدـح  هب  يزابقـشع  رد  دـیزی 
هنابش دنچ  هودنا  مغ و  طرف  زا  هفیلخ  .تفر  ایند  زا  يرامیب  نآ  ببس  هب  هبابح  ماجنارس  .دماین  نوریب  زور  نیدنچ  تسـشن و  شرتسب 

زا تسد  نایفارطا ، ضارتعا  رثا  رب  ماگنه  نیا  رد  دیدنگ ! هبابح  دـسج  هک  نیا  ات  داد  یمن  نفد  هزاجا  تسـشن و  وا  هدرم  رـس  رب  زور 
(1) .درم هبابح  گرم  هودنا  رد  يدنچ  زا  سپ  دیزی  .دنراپسب  كاخ  هب  ار  وا  هزانج  داد  روتسد  دیشک و  هبابح  هزانج 

هب دـنتخادرپ و  یم  اهنآ  شور  افلخ و  زا  دـیجمت  هب  هک  دـندوب  يراـبرد  هیاـمورف  نارعاـش  زا  يا  هتـسد  ناوخ  هزاوآ  ناـنز  راـنک  رد 
، یمراد نیکسم  یمعا ، سابعلاوبا  یلولس ، مامه  نب  هّللادبع  لیعُج ، نب  بعک  لطخأ ، نوچ  ینارعاش  .دنداد  یم  قنور  افلخ  سلاجم 

دنامن هتفگان  هتبلا  .دنا  هتخادرپ  اه  نآ  لامعا  زا  حدم  شیاتس و  هب  ناشراعـشا  رد  دندوب و  یناورم  يافلخ  تمدخ  رد  عاقر  نب  يدع 
لها شیاتس  هب  ادخ  ياضر  يارب  هک  دنا  هدوب  مه  یهورگ  شورف ، نید  نارعاش  زا  هتـسد  نیا  لباقم  رد  نامز  رـصع و  نامه  رد  هک 

(2) .تسا يدسا  تیمک  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنا  هتخادرپ  نایوما  شهوکن  مالسلا و  مهیلع  تیب 

یمـسر تروص  هب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  کلملادـبع  .دـندرک  یم  يریگولج  کـین  راـک  هب  توعد  زا  اـفلخ  ناـیناورم  هرود  رد 
رد ریبز  نب  هّللادبع  ندش  هتشک  زا  سپ  وا  .درک  يریگولج  کین  راک  هب  توعد  زا  تفرگ و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يولج 

رد يدرف  .منز  یم  ندرگ  ار  وا  دنک  توعد  يوقت  هب  ارم  سک  ره  درک : مالعا  یمومع  ینارنخس  کی  رد  يرجه  لاس 73 

ص:65

ص 198. نامه ، - 1
.5/233 مالعالا ، یلکرز ، - 2
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.دنتشک دگل  ریز  ار  وا  داد  نامرف  هفیلخ  اّما  يوگم ، نخس  نینچ  سرتب  دخ  زا  تفگ : نخس  نیا  ربارب 

تـسد هتـشذگ  يافلخ  رـصع  رد  هک  یلاح  رد  درک ، توعد  قیمع  یناقفخ  هب  ار  مدرم  عونمم و  ار  دوخ  هب  ضارتعا  ریبز  نب  هّللادبع 
.دنتشاد رظن  راهظا  ّقح  مدرم  مک 

رگا تفگ : یم  يرـصب  نسح  دـنوش  یم  رترود  مالـسا  زا  مدرم  میوش ، یم  رت  کیدزن  نایناورم  تفالخ  ینایاپ  نارود  هب  هچ  ره  اـم 
.تشاد دهاوخن  ار  يرگید  زیچ  امش  هلبق »  » زج تسا  هداد  میلعت  امش  هب  هچنآ  همه  نایم  زا  ددرگرب ، مدرم  امش  نایم  هب  هّللا  لوسر 

نایناورم رصع  هعماج  رد  یقالخا  داسف  شیادیپ  لماوع 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنتشاد  تلاخد  یمالسا  هعماج  تیعضو  نارحب و  نیا  رد  یفلتخم  لماوع 

رگم ثیدح ، نتـشون  نتفگ و  زا  يریگولج  اب  مدرم  ندرک  دودحم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  زا  هعماج  نتفرگ  هلـصاف  فلا )
.دندوب هداد  هزاجا  لبق  يافلخ  هک  یثیداحا 

هرهبو شزرا  یب  لـئاسم  هب  مدرم  ندرک  لوغـشمو  يرکف  ياـه  فـالتخا  هب  ندز  نماد  قیرط  زا  یتموکح  ياـه  هاگتـسد  هئطوت  ب )
.نآزا یسایس  يرادرب 

ياه گنهرف  اب  نوگاـنوگ  ياـه  تلم  اـه و  موق  هماـنرب  نودـب  عیرـس و  ندـش  ناملـسم  نآ ، یپ  رد  تاـحوتف و  هنماد  شرتسگ  ت )
.توافتم

دنهد و تداع  تحار  یگدنز  ینارذگ و  شوخ  هب  ار  برع  ناگرزب  نارس و  هک  نیا  يارب  لاملا  تیب  زا  رایـسب  شـشخب  لذب و  ث )
.دنراد زاب  تموکح  اب  تفلاخم  هزرابم و  زا  ار  اه  نآ 

ص:66
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نایناورم رصع  رد  اه  نآ  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  درکلمع  ینیسح و  تاداس  مود : شخب 

هراشا

ینیسح تاداس  موس : لصف 

هعیش ناماما  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  شقن  مراهچ : لصف 

راهطا همئا  نادنزرف  درکلمع  دروخرب و  مجنپ : لصف 

ص:67
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ینیسح تاداس  موس : لصف 

هراشا

هب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زج  هب  هّللادـبع  ابا  نادـنزرف  نارای و  یماـمت  تسویپ ، عوقو  هب  يرجه  لاـس 61  رد  هک  اروشاـع  هعقاو  رد 
نآ گنج  نایاپ  رد  .دنتـشادن  ار  نانمـشد  اب  ندیگنج  ناوت  دـندوب و  يرتسب  همیخ  رد  يرامیب  ببـس  هب  ناشیا   (1) .دندیسر تداهش 

دندش لقتنم  ماش  هب  سپس  هفوک و  هب  دندمآرد و  نمشد  تراسا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادناخ  ناگدنامزاب  سأر  رد  ترـضح 
هب اهنت  تفای و  همادامالسلا  هیلع  داجـس  ماما  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  نیاربانب ، .دندناسر  ناگمه  هب  ار  اروشاع  مایپ  و 

ماما یفرعم  هب  لصف  نیا  رد  .دوش  یم  هتفگ  نیـسحلا  ینب  ای  ینیـسح  تاداس  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  لـسن  زا  هّللادـبع  اـبا  باـقعا 
تفالخ نارود  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  یفرعم  رتشیب  فدـه ، اّما  .تخادرپ  میهاوخ  ناشیا  نادـنزرف  سپـس  مالـسلا و  هیلع  داجس 

رد .درک  میهاوخ  هراشا  کی  ره  تلزنم  هاگیاج و  هب  سپسو  دنا  هدرک  یگدنز  نایناورم 

ص:69

.2/224 1408ه ،  لّوا ، پاچ  نانجلاراد ، رشن  توریب ، باسنألا ، روصنم ، نب  دمحم  نب  میرکلادبع  یناعمس ، - 1
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هدش رکذ  يدایز  نادنزرف  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  یخیرات  ياه  باتک 

رکذ رفن  ار 12  ترـضح  نآ  نادنزرف  دادعت  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  ًالثم  .درادن  دوجو  رظن  قافتا  ناشدادعت  دروم  رد  هک  تسا 
(1) .تسا هدرک 

هتشاد زین  رتخد  ترضح 6  هک  هدرک  اعدا  هدنـسیون  هدش و  رکذ  رـسپ  مالـسلا 11  هیلع  داجـس  ماما  نادنزرف  دادعت  همغلا ، فشک  رد 
رد دعس  نبا   (2) .تسا

یم رظن  هب  نینچ   (4) .تسا هدرک  رکذ  رسپ  رتخد و  زا  دنزرف   15 داشرا ، رد  دیفم  خیش  (3) و  .هدرمشرب ماما  يارب  دنزرف   17 تاقبط ،
.تسا فالتخا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نادنزرف  دادعت  هرابرد  عبانم ، رگید  قوف و  عبانم  رد  هک  دسر 

یماسا .یلع  نیـسح و  فرـشأ ، رمع  رهاب ، هّللادبع  دیز ، رفعج ، وبا  تسا : رارق  نیدـب  هدـمآ  یخیرات  عبانم  همه  رد  هک  ییاه  نآ  مان 
نـسح نامیلـس ، لثم  دنا  هتفر  ایند  زا  یکدوک  رد  یخرب  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  ای  دور  یم  لامتحا  هدش و  هدرب  رتمک  عبانم  رد  یخرب 

.تسا هدماین  اه  نآ  زا  یمان  عبانم  رد  هدنامن  یقاب  نانآ  زا  یلسن  چیه  نوچ  ای  ربکا و  نیسح  و 

 .( 94ه  - 38  ) مالسلا هیلع  داجس  ماما 

هدوب داجـس  نیدـباعلا و  نیز  ناشیا  باـقلا  نیرتروهـشم  .دـندوب  نایعیـش  ماـما  نیموس  زا  هدـنام  ياـج  هب  روکذ  دـنزرف  اـهنت  ناـشیا 
(5) .تسا

ار شیوخ  یکدوک  نارود  دندوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترضح 

ص:70

.4/176 مود ، پاچ  همالع ، رشن  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 1
.2/303 1401ه ،.  لّوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، همغلا ، فشک  یلبرا ، حتفلاوبا  - 2

.5/326 يربکلا ، تاقبطلا  يدقاو ، دعس  نب  دمحم  - 3
ص261. 1377ه ، .  لّوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  نارهت ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 4

ص91. 1409ه ،.  لّوا ، پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا  هباسن ، نبا  - 5
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نینمؤملاریما اب  ناشرمع  زا  لاس  ود  اذل  تسا ، يرجه  لاس 38  رد  ناشیا  تدالو  رت ، تسرد  لوق  رب  انب  .دـندرک  يرپس  اج  نامه  رد 
رد .دش  يرپس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  مه  لاس  هد  ومالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  لاس  هد  مالسلا و  هیلع  یلع 

مالسلا هیلع  هّللادبع  ابا  تداهش  زا  سپ  .دندرک  تکرش  البرک  مایق  رد  ناشردپ  هارمه  هب  یگلاس ، نس 22  رد  يرجه  لاس 61  مّرحم 
ناشیا هب  نایعیش  تماما 

هیلع داجـس  ماـما  رفـس ، نـیا  رد  .دـندش  هدرب  ماـش  هفوـک و  هـب  يریـسا  هـب  ینیــسح  هاـگودرا  ناریــسا  رگید  هارمه  ماـما  .دیــسر و 
اوسر ار  دیزی  تموکح  شیوخ ، ياه  ینارنخس  اب  و  دندوب ، اه  يراتفرگ  بیاصم و  نایرج  رد  ناریـسا  هاگ  هیکت  تسرپرـسمالسلا و 
نایاپ ات  دندیزگ و  تماقا  هنیدم  رهـش  رد  ماش  زا  تشگزاب  زا  سپ  ترـضح  نآ  .دندناسر  یم  مدرم  هب  ار  اروشاع  مایپ  دندرک و  یم 

زین ثیدح و  هقف ، سیردت  نادرگاش و  تیبرت  ياتـسار  رد  دوب ، لاس  یـس  دودح  هک  ار  دوخ  رمع  رتشیب  دندنام و  اج  نامه  رد  رمع 
(1) .دندنارذگ قلخ  هب  کمک  ادخ و  تدابع 

یناشیپ و رد  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دندوب و  فورعم  تانفثلاوذ  هب  هک  نانچ  دندوب ، شیوخ  راگزور  درف  نیرتدباع  ناشیا 
یخیرات و عباـنم  رد   (2) «. دوب هدمآ  دیدپ  هدجـس  ندیـشک  ازارد  هب  ترثک و  رثا  رب  هک  تشاد  دوجو  یتباث  راثآ  مردـپ ، هاگ  هدـجس 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاصخ  رد  قودص  خیـش  .تسا  ناوارف  نخـس  ماما ، لیاضف  هرابرد  هعیـش  ّتنـس و  لها  یلاجر 
دوب امرخ  تخرد  دصناپ  مردپ ، يارب  زا  دندرازگ و  یم  زامن  تعکر  رازه  زور ، هنابـش  ره  رد  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  : » دندومرف هک 

، یتخرد ره  دزن  رد  هک 

ص:71

ص163. هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  نایرفعج ، لوسر  - 1
.1/467 1381ش ، قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  - 2

نایناورم رصع  رد  ینیسح  www.Ghaemiyeh.comتاداس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
http://www.ghaemiyeh.com


شزامن دیزرل و  یم  ادـخ  فوخ  زا  شیاضعا  دـش و  یم  ّریغتم  شگنر  داتـسیا ، یم  زامن  هب  هک  یهاگ  درازگ و  یم  زامن  تعکر  ود 
رب ینابنا  اه  بش  .دوب  اشوک  نامورحم  هب  ندـناسر  کمک  رد  ترـضح   (1) «. تسا شرخآ  زامن  تسناد  یم  هک  دوب  یـسک  دـننامه 

: دسیون یم  دعس  نبا   (2) .دنسانشن ار  وا  ات  دوب  هدناشوپ  ار  دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  درب ، یم  ارقف  هناخ  هب  دیشک و  یم  شود 

ّتنـس لها  ياـملع  همه  ِرظن  نیا  (3) و  .دوب راگزیهرپ  رایـسب  ناگرزب و  زا  ملاـع ، ثیدـحلاریثک ، نیما ، هقث ، يدرف  نیـسحلا  نب  یلع 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن 

هدروآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدنس  هب  لابقا  رد  سوواط  نبا  .دوب  ابیکش  دنمتواخس و  نابرهم ، رایسب  مدرم ، اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم دز ، یم  رــس  اـه  نآ  زا  هـک  ییاـهاطخ  درک و  یم  دازآ  ار  دوـخ  ناراکتمدـخ  رتـشیب  ناـضمر  هاـم  ندیــسر  ارف  اـب  وا  هـک  تـسا 

.تشاد هداـس  یـسابل  كاروخ و  ترـضح ، .درک  دازآ  دـیرخ و  يداـیز  ناـمالغ  نازینک و  شیوخ ، رمع  لوـط  رد  ماـما   (4) .دیشخب
ناـیم ار  شیاـهب  تخورف و  یم  ار  نآ  ناتـسمز ، لـصف  زا  سپ  دـیرخ و  یم  نازرا  تمیق  هب  زخ  زا  یکاـشوپ  دـش ، یم  هـک  ناتـسمز 

(5) .درک یم  ار  راک  نیمه  زین  ناتسبات  لصف  رد  درک و  یم  شخب  نادنمتسم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هاگیاج 

نب ماشه  هک  تسا  هدـش  تیاور  .دـندوب  رادروخرب  رترب  یتلزنم  تیعقوم و  زا  نایعیـش  ناناملـسم و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هب هک  نآ  زا  لبق  کلملادبع 

ص:72

.4/150 بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 1
.1/446 یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2

.5/338 يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 3
.4/158 بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 4
.4/154 بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 5
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، تسـشن يرانکرد  تسناوتن و  جاجح  تیعمج  ترثک  زا  دسوبب ، ار  دوسالارجح  ات  دیـشوک  هچ  ره  وا  تفر ، جح  هب  دـسرب ، تفالخ 
تسیک وا  دندیسرپ ، ماشه  صاوخ  زا  یخرب  .دسوبب  ار  دوسالارجح  ات  دننک  یم  زاب  هار  رفنکی  يارب  مدرم  هک  دش  هجوتم  نیب  نیا  رد 

، دوب رـضاح  اج  نآ  رد  رعاش  قدزرف  .مسانـش  یمن  ار  وا  تفگ : درک و  لهاجت  ماـشه  .دـننک  یم  شتیاـعر  ّدـح  نیا  هب  اـت  مدرم  هک 
نیدب .تخورفارب  ماشه  دسح  کشر و  شتآ  هک  دناوخ  ماما  تیعقوم  تلزنم و  رد  يا  هدیصق  و  مسانش ، یم  بوخ  ار  وا  نم  تفگ :

لاس رد  هّرح  هعقاو  نوچ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  تلزنم  رب  رگید  لیلد   (1) .دننک ینادنز  ار  قدزرف  داد  روتسد  هک  دوب  ببس 
دروم ار  هنیدم  مدرم  ماش ، هاپس  هدنامرف  هبقع ، نب  ملـسم  دندروخ ، تسکـش  ماش  هاپـس  زا  هنیدم  مدرم  تسویپ و  عوقو  هب  يرجه   63

یب ناـیماش  تشاذـگ و  زاـب  رهـش  تراـغ  مدرم و  نتـشک  رد  زور ، هس  تدـم  هب  ار  دوـخ  نایهاپـس  تسد  وا  .داد  رارق  تـیذا  رازآ و 
، تراغ لتق و  نایاپ  زا  سپ  .دش  فورعم  فرسم  هب  تایانج  نآ  ببس  هب  ملسم ، نانآ ، رادرـس  هک  دندش  بکترم  ار  یتایانج  هنامرش 

لزنم یتح  دـندناسرن و  یبیـسآمالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناـخ  هب  هعقاو  نیا  رد   (2) .تفرگ تعیب  دـیزی  هدرب  ناونع  هب  مدرم  زا  ملـسم 
وا مارتحا  هّجوت و  دروم  تفر و  وا  دزن  هب  ماما  تساوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ملـسم ، هک  ینامز  دوب و  ناگدـنهانپ  يارب  ینمأم  ناشیا 

راـک رد  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : وا  هب  داتـسرف ، هنیدـم  هب  ار  هبقع  نب  ملـسم  دـیزی ، هـک  یماـگنه  دـسیون : یم  يربـط  .تـفرگ  رارق 
زین يدوعسم   (3) .نک راتفر  ییوکین  هب  يو  اب  رادرب و  وا  زا  تسد  تسا ، هتشادن  یتلاخد  نایشروش 

ص:73

ص111. .ش ،  1363 تثعب ، داینب  رشن  نارهت ، نینمؤملا ، سینا  يومح ، قاحسا  نب  دمحم  - 1
.1/236 هسایسلاو ، همامالا  يرونید ، هبیتق  نبا  3/70 ؛ بهّذلا ، جورم  يدوعسم ، - 2

.4/379 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، - 3
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هّللادبع نب  یلع  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  یلو  تفرگ ، تعیب  دیزی  هدرب  ناونع  هب  هنیدم  مدرم  یمامت  زا  ملـسم  دسیون : یم 
نبا  (1) .تشادن راک  سابع  نب 

مارتحا اب  سپس  درک و  هحفاصم  ترضح  اب  دمآولج و  ملسم  تفر ، ملسم  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نوچ  دیوگ : یم  مثعا 
هرابرد همغلا  فشک  فلؤم  (2) و  .درک اطع  يرّرقم  مهرد  رازه  مالسلا  هیلع  ماما  هب  داد و  ياج  شیوخ  رانک  رد  ار  ناشیا 

داتـسرف و شا  هناـخ  هب  ار  وا  درک و  نیز  وا  يارب  ار  شیوخ  رتسا  داـهن و  تمرح  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ملـسم ، دـسیون : یم  هعقاو  نیا 
نیا لباقم  رد  یبوقعی  اهنت  (3) و  .تسین رـش  وا  رد  هک  تسا  يریخ  دراد ، ادخ  لوسر  اب  هک  يدـنواشیوخ  رب  هوالع  درم  نیا  تفگ ،

شرازگ اذل   (4) .درک تعیب  هدرب  ناونع  هب  دیزی  اب  هنیدـم  مدرم  رگید  دـننام  نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هدروآ  اه  شرازگ  زا  هتـسد 
نارومأم هیما و  ینب  مشچ  زا  درک ، ناورم  هداوناخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  يراتفر  اریز  دشاب ، تسرد  دناوت  یمن  یبوقعی 

رب انب  .تشادـن  راک  نیا  زج  يا  هراچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  اریز  دوش ؛ یم  هیقت  رب  لـمح  ربخ ، تّحـص  ضرف  رب  دوبن و  هدیـشوپ  اـه  نآ 
مارتحا هنوگ  نیا  دیسرن و  ناشیا  هب  یبیسآ  چیه  تفرگ و  رارق  ماش  هاپس  مارتحا  دروم  مالسلا  هیلع  ماما  ناخروم ، ياه  شرازگ  رتشیب 

ماما يالاو  تلزنم  زا  تنـس  لها  ياملع  یتح  .تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تلزنم  ماقم و  زا  یکاح  یعاضوا ، طیارـش و  نانچ  رد 
هداد ناگدـننک ) تدابع  دمآرـس   ) نیدباعلادیـس بقل  ماما  هب  هتـسناد و  ثدـحم  ملاع و  هیقف ، ار  ناشیا  دـنا و  هدرک  دای  مالـسلا  هیلع 

، راگزیهرپ نیما ، هقث ، یثدحم  ار  ماما  رکاسع  نبا   (5) .دنا

ص:74

.3/79 بهّذلا ، جورم  يدوعسم ، - 1
.5/163 1411ه ،.  ءاوضالاراد ، رشن  توریب ، حوتفلا ، یفوک ، مثعا  نبا  - 2

.2/283 همغلا ، فشک  یلبرا ، - 3
.2/252 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، - 4

.5/159 رکفلاراد ،، رشن  توریب ، تاقثلا ، نابح ، نبا  - 5
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نب یلع  ناک  دنک : یم  فیصوت  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دعـس  نبا  (1) و  .تسا هتـسناد  یلاع  عیفر و  یتلزنم  ياراد  ثیدحلاریثک و 
(2) .اعرو اعیفر  ایلاع  ثیدحلاریثک  انومأم  ًهقث  نیسحلا 

شیرق نایم  رد  دسیون : یم  مه  ینالقسع  رجح  نبا.تشاد  ییالاو  یعامتجا  تیعقوم  یلاع و  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
(3) و .تسا كدـنا  شتیاور  اـما  دوب ، هنیدـم  درف  نیرت  هیقف  دـیوگ : یم  يرهز  زا  لـقن  هب  زین  تسا  هدوـبن  نیـسحلا  نب  یلع  زا  رتـهب 

(4) .مدوب هدید  هنیدم  رد  هک  تسا  یمشاه  نیرتهب  وا   » تسا هتفگ  دیعس  نب  ییحی 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یناگدنز 

رد يرجه  لاس 57  رد  ناشیا  .دوبمالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هّللادـبع » ما   » ناشردام مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما ، نآ  ردـپ 
.دندیـسر تماما  هب  یگلاس  هن  یـس و  رد  دنتفر ، ایند  زا  ناشراوگرزب  ردپ  هک  يرجه  رد 94  دندوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رهش 

دندوب هلاس  زونه 3  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  ایند  هبمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  عبانم ، رت  شیب  لـقن  رباـنب 
یناوارف بیاصم  اه و  یتخـس  دندمآرد و  تراسا  هب  البرک  رد  ناکدوک  نانز و  رگید  همع و  ردپ و  هارمه  هب  ناریـسا  رگید  نوچمه 

هب هک  نیا  ات  دندرک  لمحت  ار 

تشه یس و  هک  دندرک  رمع  لاس  تفه  هاجنپ و  دودح  ماما  .دندیسر  هنیدم 

ص:75

.41/362 قشمد ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  - 1
.5/172 يربکلا ، تاقبطلا  يدقاو ، دعس  نبا  - 2

.7/305 1326ه ، .  لوا ، پاچ  رداص ، راد  رشن  توریب ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 3
.3/412 .ق ،  1417 رکفلاراد ، رشن  توریب ، راکز ، لیهس  قیقحت  فارشالا ، باسنا  يرذالب ، ییحی  نب  دمحا  - 4
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عاضوا نآ  رد  دندوب و  نایعیش  تماما  ّتیعقوم  رد  ردپ  تداهش  زا  سپ  لاس  هدزون  دش و  يرپس  ناشراوگرزب  ردپ  رانک  رد  نآ  لاس 
تمظع و دهز ، ملع ، ردمالسلا  هیلع  ماما  .دندرک  یم  داشرا  يربهر و  ار  نایعیش  تخس ، طیارش  و 

.تسا هدوب  نمـشد  تسود و  قیدصت  دروم  ناشیا  یقالخا  یملع و  گرزب  ماقم  دندوب و  مشاه  ینب  ناگرزب  همه  دمآرـس  تلیـضف ،
يایحا ثعاب  ناشیا  شالت  .دـندرک  تیبرت  یمالـسا  مولع  رگید  ریـسفت و  ثیدـح ، هقف ، ياـه  هنیمز  رد  يا  هتـسجرب  نادرگاـش  ماـما 
لّوحت دندش و  تیبرت  درگاش  رظن و  بحاص  اهدص  ناشیا  بتکم  رد  .تفای  ترهـش  يرفعج  بتکم  هب  اهدعب  هک  دـش  هعیـش  بتکم 

.دمآ دوجو  هب  یمالسا  هعماج  رد  یمیظع  يرکف 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هاگیاج 

تـسا ببـس  نیدب  دندوب و  ناشیا  بتکم  نادرگاش  زور ، نآ  نادنمـشناد  .دندوب  یمطاف  فرط  ود  ره  زا  يولع و  ناشیا  ردام  ردپ و 
رتریقح و ار  ناروشناد  نادنمـشیدنا و  يرـضحم ، چیه  رد  تفگ : یم  هک  تسا  هدرک  لقن  اطع  نب  هّللادبع  زا  یناهفـصا  میعن  وبا  هک 
ار يرجه ،) یفوتم 125   ) هبیتع نب  مکح  نایفوک ، گرزب  هک  یتسار  هب  .مدیدن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  رضحم  زا  رت  کچوک 

(1) .متفای داتسا  ربارب  رد  يدرگاش  نوچمه  شلباقم  رد 

راوتسا و ياوشیپ  ناشیا  دسیون : یم  ماما  هرابرد  ظافحلا  هرکذت  رد  یبهذ 

مالـسلا هیلع  ماما  شناد  ملع و  هرابرد  دنا ، هدوب  رقاب  بقل  ياراد  (2) و  شیوخ نامز  رد  مشاه  ینب  رورس  تیاده و  ناراد  لعـشم  زا 
رد رجح  نبا  .تسا  رایسب  نخس 

ص:76

ص350. 1327ه ،.  مود ، پاچ  نایلیعامسا ، رشن  مق ، ءایفصألا ، تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  یناهفصا ، میعن  وبا  - 1
.1/124 ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، نیسح  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 2
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هنیدم بتکم  گرزب  ياهقف  هلمج  زا  لضاف و  هیقف و  ثیدحلاریثک ، هقث ، يدرف  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هک  تسا  هدروآ  بیذهت 
تلزنم و مالسالا  خیرات  رد  خروم  یبهذ  .دندرک  یم  تکرش  ناشسرد  رد  يرایسب  نادرگاش  ببس  نیمه  هب   (1) .دنتفر یم  رامش  هب 
فرـش و ملع ، هقف ، لـها  شیوخ ، رـصع  رد  مشاـه  ینب  رورـس  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  ار  ماـما  هاـگیاج 

یتح یمالسا -  ناخروم  نادنمـشیدنا و  همه  نیاربانب   (2) .دنتشاد ار  یمالسا  تفالخ  یگتـسیاش  دندوب و  تدایـس  قوثو و  تناید ،
تماما تفالخ و  رما  يارب  ار  ترضح  دنا و  هدرک  فارتعا  ترـضح  نآ  يالاو  هاگیاج  هب  دنراد -  داقتعا  رگید  بهاذم  هب  هک  نانآ 

.دنا هتسناد  هتسیاش 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف 

، میهاربا هّللادبع ، مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  .دنا  هتـشاد  رتخد  ود  رـسپ و  جـنپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  داشرا ، رد  دـیفم  خیـش  لقن  ربانب 
نامز رد  دوب ، یفقث  دیـسا  رتخد  میکح ، ما  ناشردام  هک  هّللادیبع  میهاربا و  .دـنا  هدوب  ترـضح  نآ  روکذ  نادـنزرف  یلع  هّللادـیبع و 

(3) .دنتفر ایند  زا  یناوج ، نس  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تایح 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  هّللادبع 

لاس دودـح  رد  هّللادـبع  .دـندوب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ما  مان  هب  ردام  کی  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  هّللادـبع 
يرجه ات 83  ياه 80 

ص:77

.9/350 بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 1
.7/463 مالسالا ، خیرات  یبهذ ، نیدلا  سمش  - 2

ص270. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 3
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یم توعد  قداص  ماما  تماما  هب  ار  مدرم  هک  ببـس  نیا  هب  شردـپ  تداهـش  زا  سپ  وا  .دوب  یتالامک  لـضف و  ياراد  دـش و  دـّلوتم 
(1) .دیناسر تداهش  هب  رهز  ندناروخ  اب  نایناورم  زا  یکی  طسوت  دش و  ریگتسد  هفیلخ  رما  هب  درک 

وا زا  هّللادبع  درک  ار  وا  نتـشک  دصق  صخـش  نآ  دـش و  توعد  نایناورم  زا  يدرم  هاگراب  هب  هّللادـبع  هک  دـنک  یم  لقن  دـیفم  خـیش 
.دنک تعافـش  شیارب  دنوادخ  سدقم  هاگـشیپ  رد  زین  دنک و  يرای  شنید  داشرا  رد  ار  ادـخ  ات  درذـگ ، رد  راک  نیا  زا  هک  تساوخ 

تداهـش هب  داد و  رهز  ار  هّللادبع  وا  .ینک  تعافـش  نم  زا  دـنوادخ  دزن  هک  تسین  هبترم  ماقم و  نیا  ار  وت  تفگ : يوما  درم  نآ  یلو 
(2) .دیناسر

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  یلع 

لاس هس  زا  سپ  دـش و  ناشاک  نیف  یهار  مدرم  داـشرا  غیلبت و  رما  يارب  ماـما ، دوخ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ناـمز  رد  يو 
، دندوب یناورم  تفالخ  نایلاو  هک  هقطنم  نآ  نامکاح  ببس  نیمه  هب  دنتسویپ  ناشیا  هب  نایعیش  زا  يدایز  هّدع  هقطنم ، نآ  رد  فّقوت 

يا هدـع  دـنا و  هتـسناد  دادـغب  هیرفعج  رد  ار  وا  ربق  يا  هدـع  .تسا  فـالتخا  ناـشیا  نفد  لـحم  هراـبرد   (3) .دـندناسر لـتق  هب  ار  وا 
ناقـشاع مومع  نایعیـش و  هاـگترایز  شرازم  زورما  هک  دـنا  هدرک  نفد  لاـهدرا  دهـشم  رد  ار  ناـشیا  تداهـش ، زا  سپ  هک  دـندقتعم 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  لسن  زا  زج  یباقعامالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یخیرات  عبانم  هتفگ  ربانب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هتخوسلد 

ایند زا  یناوجون  رد  ای  مالسلا  هیلع  ماما  نادنزرف  هک  ارچ  دنا ؛ هتشادن 

ص:78

، لّوا پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  دالوا  لاوحا  یف  رئاحلا  هیغب  یطابرز ، ینیسح  نیسح  دیس  - 1
ص167. 1416ه ،. 

ص270. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2
.168 ص167 -  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  دالوا  لاوحا  یف  رئاحلا  هیغب  یطابرز ، ینیسح  نیسح  دیس  - 3
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.دندناسر تداهش  هب  ار  اه  نآ  تفالخ  نایلاو  ای  دنتفر و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

هدرک كرد  ار  نایسابع  تفالخ  لئاوا  نایناورم و  تفالخ  هرود  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنزرف  اهنت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یقاب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  زا  زج  یلسن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسانش  بسن  رتشیب  .دنا 

لاس لّوالا  عیبر  مهدفه  رد  نایعیش  ياوشیپ  نیمشش  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ترضح  .تسا  هشدخ  دروم  لوق  نیا  هتبلا  ؛(1)  هدنامن
ماما.تسا لیعامـساوبا  هّللادبع و  وبا  ناشیا  هینک  رفعج و  ترـضح ، مان  .دندمآ  ایند  هب  هورف  ما  مان  هب  يردام  زا  هنیدم  رد  يرجه   83

ناشراوگرزب دج  ردپ و  دننام  ترـضح  .دـنا  هدوب  قداص  رتروهـشم  همه  زا  رهاط و  لضاف ، رباص ، نوچ : یباقلا  ياراد  مالـسلا  هیلع 
زا مولع  ثیدح و  يردق  هب  دسیون : یم  دیفم  خیش  .دنا  هدوب  رـصع  دمآرـس  يراگزیهرپ  تدابع و  ملع ، رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

قداص ماما  هزادنا  هب  ناشیا  نادناخ  دارفا  زا  مادـک  چـیه  زا  .دـندوب  هتـشگ  مدرم  دزنابز  ناشیا  هک  تسا  هدـش  یم  لقن  ترـضح  نآ 
رد  (2) .تسا هدشن  لقن  شناد  ملع و  مالسلا ، هیلع 

نادنمشناد و لوبق  دروم  ناشیا ، یملع  تمظع  دراد و  دوجو  یناوارف  دهاوش  ناشیا ، یملع  تمظع  باب  رد  یثیدح ، یلاجر و  عبانم 
يرترب دـندروآ و  یم  دورف  میظعت  رـس  ناشیا  تمظع  ربارب  رد  گرزب ، ياملع  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  عیـشت  تنـس و  لها  ياـملع 

سنا نب  کلام  یفنح و  هقرف  روهـشم  ياوشیپ  هفینحوبا ، دـننامه  تنـس  لها  نایاوشیپ  املع و  زا  یناسک  .دندوتـس  یم  ار  ماما  یملع 
یفسلف بتکم  سسؤم  يرصب ، نسح  یکلام و  هقرف  ياوشیپ 

ص:79

ص105. مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  دالوا  لاوحا  یف  رئاحلا  هیغب  یطابرز ، ینیسح  نیسح  دیس  - 1
ص270. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2
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تیـصخش رگناشن  نیا  دندوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع  بتکم  نادرگاش  زا  هلزتعم  بهذـم  سـسؤم  اطع  نب  لصاو  هرـصب و 
.تسا ناشیا  یعامتجا  یملع و 

دیز

نبا بیذـهتلا  دـننام  رگید  عبانم  اه و  باتک  رد  لاس 75 و  باسنالا ، بابل  رد  .دـنا  هدروآ  یفلتخم  لاوقا  دـیز  تدالو  نامز  هراـبرد 
هب هنیدم  رد  دیز   (1) .دسر یم  رظن  هب  تسرد  يرجه  لاس 66  دودح  یلو  هدش  رکذ  لاس 76  هیدرولا ، قئادح  رد  لاس 80 و  رجح ،
نب یلع  يارب  هیده  مسر  هب  درک و  يرادیرخ  مهرد  رازه  هب 30  ار  وا  یفقث  راتخم  هک  دوب  ءاروح  ناشیا  یمارگ  ردام  مان  .دـمآ  ایند 

مهبم و بلاطم  تاـکن و  عباـنم  رد  .تسا  هدوب  داـیزألا  دـیز  وا  بقل  نیـسحلاوبا و  اـج  همه  دـیز  هینک  .داتـسرفمالسلا  هیلع  نیـسحلا 
للع و يو و  تداهـش  مایق و  لاس  هرابرد  ناشیا ، تدالو  لاس  ندوب  مهبم  رب  هوالع  .دروخ  یم  مشچ  هب  وا  یگدـنز  هرابرد  یکیرات 

ناـکم شرهطم و  رکیپ  ندـش  هتخیوآ  راد  هب  لـحم  زین  دوب و  نوفدـم  بش  کـی  شرهطم  رکیپ  هک  یّلحم  زین  يو و  جورخ  بابـسا 
خیرات ياملع  زا  يا  هدع  .تسا  فالتخا  دروم  زین  دیز  تیـصخش  خیرات ، یلاجر و  بتک  رد  یتح   (2) .تسا فالتخا  نآ  ندنازوس 

دنا و هدرک  ییاسرف  ملق  وا  شیاتـس  حدم و  رد  دنا و  هدرک  دای  یکین  هب  شمایق  دـیز و  زا  شیوخ  بتک  رد  لاجر  هریـس و  نیفلؤم  و 
توتف تماهش ، تعاجش ، زا 

ص:80

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  ار  وا  درک و  يرادیرخ  ار  وا  ردام  راتخم  اریز  دسر ؛ یم  رظن  هب  رت  حیحـص  لاس 66  رد  وا  دلوت  خیرات  - 1
وا تدالو  خیرات  نیاربانب  تسا ، هدش  هتـشک  لاس 67  راتخم  نوچ  دـش و  هلماح  دـیز  ردام  لاس  نامه  رد  تایاور  ربانب  داد و  هیدـه 

.دشاب هدوب  يرجه  لاس 66  دودح  رد  دیاب 
.9/105 مالسالا ، خیرات  یبهذ ، 7/207 ؛ مظتنملا ، يزوج ، نبا  - 2
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قداص ماما  رقاب و  ماما  رادتـسود  وریپ و  ار  وا  دـنا و  هتـسناد  قح  هب  ار  شمایق  .دـنا  هتفگ  نخـس  وا  تلیـضف  يوقت و  يدرمناوج و  و 
زا .دنا  هتسنادمالسلا  هیلع 

ثدحم یفجن ، یقارب  نیسح  دیس  یسربط ، خیش  یئاهب ، خیش  یمق ، دواد  نبا  زا  ناوت  یم  دنراد  يرظن  نینچ  هک  هعیـش  ياملع  هلمج 
دیز نوچ  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  نیخروم  یخرب  لباقم  رد   (1) .درب مان  تسا ؛ دایز  اهنآ  هدـع  هک  رگید  یناسک  لوا و  دیهـش  يرون ،
دیز مایق  اب  تفلاخم  ببس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  عانتما  نیا  دومنن و  جورخ  يو  ابمالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  درک ، جورخ  قارع  رد 

بجاو ماما  هدیـشک ، ار  اه  هدرپ  هتـسب و  دوخ  يور  رب  رد  هتـسشن و  لزنم  رد  هک  یـسک  دـنتفگ : یم  مه  دـیز  نارادـفرط  .تسا  هدوب 
.دنا هتسنادن  ّقحم  ار  دیز  تکرح  مایق و  رکذلا  ریخا  نارظن  بحاص  دراوم  نیا  هب  هجوت  اب  .تسین  هعاطالا 

نیب اریز  دنا ؛ هتفریذپ  ار  نآ  هعیـش  ياملع  رتشیب  هک  تسا  نامه  رت  يوق  حجرا و  لوق  هک  تفگ  ناوت  یم  ثیداحا  رد  لمأت  رظن و  اب 
ره دیامن و  یهارمه  نم  اب  دنک  داهج  دراد  لیم  سک  ره  تفگ : یم  دیز  یتح  تفرگن و  تروص  یفالتخا  زگره  قداص  ماما  دیز و 
دیز دیوگ : یم  دـیفم  خیـش  هک  نیا  رگید  لیلد  (2) و  .دورب مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  ما  هداز  ردارب  دزن  تسا  ملع  بلاـط  سک 
ماما هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  تسناد و  یم  تماما  قحتـسم  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردارب  دوبن و  شیوخ  يارب  تماما  یعدم  زگره 

(3) .تسا هدرک  باختنا  تماما  هب  ار  رفعج  شدنزرفمالسلا  هیلع  رقاب 

ود نآ  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ و  یهقف  بتکم  نادرگاش  زا  دیز 

ص:81

، نارهت يدراطع ، همجرت  هفوک ، نینوخ  بالقنا  ربهر  مرقملا ، يوسوملا  قازرلادـبع  دیـس  208 ؛  - 7/206 مظتنملا ، يزوـج ، نبا  - 1
ص72. 1355ش ، ناهج ، رشن 

، رادـیب رـشن  مق ، ینیـسحلا ، ربکا  یلع  نب  فیطللادـبع  حیحـصت  رثـألا ، هیاـفک  يزارلا ، یمقلا  زازخلا  دـمحم  نب  یلع  مساـقلاوبا  - 2
.302 ص300 -  1401ه ، 

ص252. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 3
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ار وا  لاجر  ياملع  رتشیب  (1) و  .تسا هدش  رکذ  تیاور  دنـس 64  رد  وا  مان  .تسا  هدرک  لقن  ار  یثیداحا  شدادجا  رگید  راوگرزب و 
وا تایاور  دنا و  هدرمشرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رماو  نید  حالصا  ار  شمایق  زا  فده  دنا و  هتسناد  عاجـش  هیقف و  دهاز ، دباع ،

همالع موحرم   (2) .دنا هتسناد  وکین  نسح و  ار 

یم لاؤس  دـیز  هراـبرد  هک  یـسک  ره  زا  اـج  نآ  رد  مدوب و  هتفر  هنیدـم  هب  نم  تسا  هتفگ  هک  هدروآ  دوراـج  یبا  زا  یتیاور  يرتست 
هراـبرد دـنا و  هتـسناد  مشاـه  ینب  هیقف  یملع  رظن  زا  ار  دـیز  یفرط  زا   (3) .تسا نآرقلا  فیلح  دـیز  دـنتفگ : یم  مباوـج  رد  مدرک ،

یف لوتقملا  : » دندومرف دنتسیرگن  هثراح  نب  دیز  هب  ربمایپ  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  شلئاضف 
زا سپس  مرکا  ربمایپ  .دندرک  یم  هراشا  هثراح  نب  دیز  يوس  هب  تسد  اب  و  اذه » یّمس  یتیب  لها  نم  ٌمولظم  یتما  یف  بولصملاو  هّللا 

هیلع قداص  ماما  هک  تسا  سب  نیمه  دیز  ماقم  تلیـضف و  يارب  نینچمه  .دـنداد  وا  هب  تشهب  هدـعو  دـندرک و  دـیجمت  فیرعت و  وا 
(4) .دش کشا  زا  رپ  ترضح  نساحم  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک ، هیرگ  شتداهش  زا  سپ  مالسلا 

رد نابح  نبا   (5) مالسا خیرات  رد  یبهذ  نوچمه  تنس  لها  ياملع  رتشیب 

.دنا هتسناد  وگتسار  هقث و  یثدحم  دهاز و  دباع ، يدرف  ار  وا  دنا و  هدرک  دای  یکین  هب  دیز  زا  نارگید  (6) و  تاقثلا

ص:82

.7/345 1410ه ،  مراهچ ، پاچ  هعیشلا ، راثآ  رشن  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ییوخ ، - 1
.1/59 1350ه ،  فرشا ، فجن  هیوضترم ، رشن  لوا ، پاچ  لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، - 2

.4/564 1415ه ،.  مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  مق ، لاجرلا ، سوماق  يرتست ، یقت  دمحم  خیش  - 3
سلجم 62. ص321 ، 1400ه ،.  مجنپ ، پاچ  یملعا ، هسسؤم  توریب ، رشن  قودص ، یلاما  هیوباب ، دمحم  رفعجوبا  - 4

.8/108 مالسالا ، خیرات  یبهذ ، - 5
.4/250، تاقثلا نابح ، نبا  - 6
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دیز نادنزرف 

هیفنح نب  دمحم  نب  هّللادبع  مشاه  وبا  رتخد  هطیر  ناشیا  هجوز  نیتسخن  .تسا  هدوب  ینادنزرف  ددعتم و  نارسمه  ياراد  یلع  نب  دیز 
زا یخرب  زا  دندوب و  دلو  ّما  اهنآ  يات  هس  هک  درک  جاودزا  رگید  نز  دنچ  اب  دیزگ  تنوکـس  هفوک  رد  دیز  هک  مه  ینامز  .تسا  هدوب 

: دندوب رارق  نیدب  يو  نارسپ  .دنامن  یقاب  يرتخد  وا  زا  دوب و  رسپ  راهچ  ياراد  دیز  .دش  دنزرف  بحاص  اه  نآ 

.تفر یم  رامش  هب  دیز  دنزرف  نیرت  گرزب  دوب و  هطیر  شردام  هک  دیز  نب  ییحی   - 1

.دش دلوتم  يرجه  لاس 109  رد  يو  .دوب  دلو  ما  شردام  هک  لابشألا  متؤم  یسیع ،  - 2

.دمآ ایند  هب  يرجه )  117  - 114  ) لاس رد  يو  .دوب  دلو  ما  زین  وا  ردام  هعمدلاوذ ، نیسح   - 3

.تشادن رتشیب  زور  شردپ 40  تداهش  نامز  رد  دوب و  دلو  ما  شردام  زین  وا  دیز : نب  دمحم   - 4

نامز نیا  رد  هک  دیز  نادنزرف  زا  یخرب  یگدـنز  حرـش  زا  تسا ، نایناورم  رـصع  رد  ینیـسح  تاداس  قیقحت ، عوضوم  هک  اج  نآ  زا 
.منک یم  رظن  فرص  دنا  هدوب  كدوک 

دیز نب  ییحی 

وکین نمادکاپ ، یناوج  وا.تفای  ومن  دشر و  هفوک  رد  یلو  دمآ  ایند  هب  هنیدم  رد  يرجه  لاس 107  رد  هک  دوب  دیز  دنزرف  نیلوا  يو 
یم یگدنز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رصع و  رد  وا  .تشاد  باّذج  ابیز و  يا  هرهچ  نیا ، رب  هوالع  دوب و  اسراپ  ملاع و  لاصخ ،

دوب و دنم  هقالع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  درک و 

ص:83
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بلط شیارب  دنتسیرگ و  تّدش  هب  شتداهش ، ربخ  ندینش  عقوم  رد  هک  يروط  هب  دنتشاد  یم  تسود  رایسب  ار  وا  مهمالـسلا  هیلع  ماما 
نکیل  (2) .درک جاودزا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  رتخد  هنحم »  » مان هب  شیومع  رتخد  اب  ییحی  یگلاس  هدفه  رد   (1) .دندرک شزرمآ 
هرابرد مه  لاجر  ياملع  تسین و  نشور  نادـنچ  شتداهـش  نامز  اـت  یکدوک  زا  ییحی  یگدـنز  .تسا  هدـنامن  یقاـب  يدـنزرف  وا  زا 

لقن ینادنچ  تایاور  دیز  نب  ییحی  زا  دیـسر  تداهـش  هب  یگلاس  هدجه  رد  يو  اریز  دنا ؛ هدرکن  ییاسرف  ملق  دایز  ییحی  لاح  حرش 
.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  لصف  رد  هک  دشاب  یم  شمایق  هلأسم  تسا ، هداد  ماجنا  يو  هک  یّمهم  راک  اهنت  تسا و  هدشن 

دیز نب  یسیع 

رد هار  نیب  رد  اه  نآ  .دوب  وا  هارمه  شرـسمه  تفر ، یم  کلملادـبع  نب  ماشه  دزن  هب  دـیز  هک  یناـمز  .دوب  دـیز  دـنزرف  نیمود  يو 
هب ار  یـسیع  ینعی  شدنزرف  تفرگ و  ندـیئاز  درد  دوب ، دـلو  ما  ینز  هک  دـیز ، رـسمه  بش  نآ  رد  .دـندمآ  دورف  یحیـسم  رید  کی 

قداص ماما  رقاب و  ماما  شردپ  دزن  دـمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 109  يو   (3) .داهن یسیع  ار  دنزرف  مان  دیز  ببـس  نیمه  هب  دروآایند ،
يرگید راک  هب  یبهذم  یملع و  ياه  تیلاعف  زا  ریغ  نایناورم  هرود  رد  دیز  نب  یسیع  .تفرگ  ارف  ار  هقف  ثیدح و  ملعمالـسلاامهیلع 

یسیع  (4) .دنا هتسناد  وگتسار  هقث و  نیثدحم  وزج  دنا و  هدوتس  ار  يو  لاجر  ياملع  .درواین  يور 

ص:84

ص 537. 1361ش ، لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یلع ، نب  دیز  یناکدرا ، يوضر  لضفلاوبا  دیس  - 1
ص145. 1414ه ، .  لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 2

ص 342. 1414ه ، .  لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 3

ص 342. 1414ه ، .  لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 4
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ياه تیلاّعف  رتشیب  ببـس  نیا  هب  تشادـن ، رتشیب  لاس  هدزاود  شردـپ  تداهـش  عقوم  رد  وا  .دوب  راگزیهرپ  ملاع و  یـصخش  دـیز  نب 
.دش گنج  دراو  روصنم  دض  رب  دوب و  هیکز  سفن  ناهدنامرف  زا  یکی  وا  .دوب  نایسابع  نامز  رد  شا  یتازرابم  یسایس و 

( رهاب هّللادبع   ) مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  هّللادبع 

ماما هّللادبع و  سپ  .دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  رتخد  همطاف  شردام  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 55  هب  يو 
رگا دوب و  هرهچ  شوخ  ابیز و  رایسب  اریز  دندوب ، هداد  رهاب  بقل  هّللادبع  هب  نامز  نآ  رد  .دندوب  ردام  ردپ و  کی  زا  مالسلا  هیلع  رقاب 

.دنداد بقل  هدننک ) هریخ   ) ینعی رهاب  وا  هب  ببس  نیا  هب  .دندش  یم  وا  ییابیز  لامج و  توهبم  نارـضاح  تشاد  روضح  یـسلجم  رد 
هیلع رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  شردـپ  نادرگاـش  وزج  هّللادـبع  .تخادرپ  شناد  ملع و  يریگارف  هب  یناوج  نینـس  رد  يو 

لضاف و ثیدحلاریثک ، ار  وا  دیفم  خیش  .دیسر  يداتسا  هجرد  هب  دوخ  درک و  ضیف  بسک  راوگرزب  ود  نآ  رـضحم  زا  دوب و  مالـسلا 
(1) .دنتفرگ یم  ارف  وا  زا  ار  تیب  لها  راثآ  دندرک و  یم  ثیدح  ذخأ  شرضحم  زا  مدرم  هک  تسا  هتسناد  یهیقف 

شّدج مالسا و  ربمایپ  كالما  تاقدص  راد  هدهع  تّدم  نیا  رد  درک و  يرپس  نایناورم  تفالخ  رـصع  رد  ار  شرمع  یمامت  هّللادبع ،
(2) .تشاد هدهع  هب  ار  اه  نآ  تاقدص  فاقوا و  یتسرپرس  تیلوؤسم و  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع 
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رهاب هّللادبع  هاگیاج 

رد ار  وا  دیفم  خیـش  نابح و  نبا  .دنا  هدرک  دای  یکین  هب  وا  زا  ینـس  هعیـش و  زا  معا  لاجر  ياملع  دوب و  نایوار  مجنپ  هقبط  وزج  يو 
دنا هدرک  هدنسب  وا  هرابرد  خیش  حدم  لقن  هب  یگمه  زین  هعیش  لاجر  ياملع  رگید  دنا و  هدروآ  رامش  هب  وگتسار  هقث و  نایوار  رامش 

اه نیا  .تفگ  یم  ثیدـح  مدرم  يارب  درک و  تیبرت  ار  ینادرگاش  دوب و  هیقف  ملاـع و  لـضاف ، يدرف  وا  هک  دـنا  هتفگ  شا  هراـبرد  و 
هللا یلـص  ربمایپ  تاقدـص  فاقوا و  یتسرپرـس  رما  يارب  مشاه  ینب  نایم  رد  وا  باختنا  زین  .دراد  وا  تلزنم  يراوگرزب و  زا  تیاـکح 

، لاجر ياملع  رتشیب  هاگدید  هیرظن و  لباقم  رد  هتبلا  .دشاب  يو  هاگیاج  تلزنم و  ببـس  هب  دـناوت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و 
يوس هب  ار  مدرم  درک و  تماما  ياـعّدا  رهاـب  هّللادـبع  هک  نیا  رب  ینبم  دـنا  هدروآ  ار  یتیاور  لاـجرلا  سوماـق  بحاـص  دـننام  یخرب 

، هّللادبع هک  دنتفگ  نم  هب  مردپ  : » دـندومرف ماما  .تفگ  ار  نایرج  تفر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  ریـصب  وبا  .دومن  توعد  شیوخ 
هاتوک شرمع  هک  نادـب  درک  تجاجل  رگا  .راد  رذـحرب  راک  نیا  زا  ار  وا  وت  دـناوخ ؛ دـهاوخ  ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  تردارب ،

ینتفریذـپ ثیداحا  هنوگ  نیا  اما   (1) «. منک یمن  عازن  وا  اب  یلو  دراد  تماما  ياعدا  وا  هک  منیب  یم  نم  دـنداد : همادا  و  دـش ، دـهاوخ 
، دنا هتـسب  ارتفا  وا  هب  رهاب و  هّللادبع  هن  تسا  حطفا  هّللادبع  هرابرد  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  در  ار  ثیدح  نیا  يا  هّدع  یفرط  زا  تسین و 

نبا يربکعلت و  نوچ  یتعامج  هک  هدوب  یثیدـح  باتک  ياراد  وا  .تسا  هدوب  رادروخرب  ییالاب  تلزنم  ماـقم و  زا  رهاـب  هّللادـبع  اریز 
(2) .دننک یمن  تیاور  هّجوم  ریغ  قثوم و  ریغ  درف  زا  ود  نیا  دنا و  هدرک  تیاور  نآ  زا  هدقع 
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دش و دلوتم  يرجه  لاس 90 دودح  يو  .دوب  هتفای  ترهش  طقرأ  دمحم  هب  تسا و  هتـشاد  مان  دمحم  رهاب  هّللادبع  دنزرف  نیرت  گرزب 
لاجر ياملع  .دـینارذگ و  نایناورم  هرود  رد  ار  شرمع  زا  لاس  دودح 30  دمحم  .تفر  ایند  زا  يرجه  لاس 148  هب  یگلاس  رد 58 
قداص ماما  یباحـص  وزج  وا  .تخادرپ  ثیدـح  هقف و  يریگارف  هب  طقف  هرود  نیا  رد  (1) و  .دنا هتـسناد  هنیدم  لها  نیثدحم  زا  ار  وا 

هعیش لاجر  ياملع  نایم  رد   (2) .تخادرپ هقف  ثیدـح و  ملع  يریگارف  هب  ار  شرمع  رتشیب  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  دوب و  مالـسلا  هیلع 
هدرکن دای  عبانم  رد  وا  زا  تنس  لها  ياملع  اّما   (3) .تسا هدش  لقن  یبلاطم  يو  لیدعت  ای  حرج  هرابرد  و  هدمآ ، نایم  هب  وا  زا  يرکذ 

.تسا نایسابع  رصع  رد  يو  یسایس  یعامتجا و  یملع ، ياه  تیلاعف  نیرتشیب  .دنا 

( فرشأ رمع   ) نیسح نب  یلع  نب  رمع 

زا ود  نیا  زییمت  يارب  تشاد  مان  رمع  وا  يومع  هک  اج  نآ  زا  .دوب  رت  گرزب  دـیز  زا  رمع  دـندوب ، ردام  ردـپ و  کـی  زا  دـیز  اـب  يو 
هب اّما  دیـسر ، یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  اریز  دـنتفگ ؛ یم  فرـشأ  رمع  يو  هب  رگیدـکی 
هب وا  زا  دـیفم  خیـش  دـننام  هعیـش  ياملع  .دیـسر  یممالـسلا  هیلع  یلع  هب  ردـپ  فرط  زا  طقف  نوچ  دـنتفگ  یم  فرطأ  رمع  شیومع 
دنا هدرک  دای  هدوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاقدص  تسرپرـس  هک  يدنمجرا  لضاف  ناونع 

هدوب دنمتواخس  راگزیهرپ و  يدرف  رمع  هک  دنا  هتفگ  و 

یسک دننام  دنک ، طارفا  ام  یتسود  رد  هک  سک  نآ  دننک : یم  لقن  رمع  زا  .تسا 
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رارق نآ  رد  دـنوادخ  هک  دـینادب  یهاگیاج  تلزنم و  نآ  رد  ار  ام  : » تسا هتفگ  زین  و  دـنک » یم  يور  هدایز  اـم  ینمـشد  رد  هک  تسا 
زا دنک ، محر  ام  هب  رگا  تسام و  ناهانگ  يارب  دنک  نامباذـع  دـنوادخ  رگا  .تسین  ام  رد  هک  دـییوگن  يزیچ  ام  هرابرد  تسا و  هداد 

(1) .تسوا لضف  تمحر و  رس 

مالسلا هیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  زا  هک  دنیوگ  یم  یخرب  اریز  تسا ، فالتخا  لاجر  ياملع  نیب  فرـشا  رمع  تیـصخش  هرابرد 
هب تبسن  ار  نانآ  زین  ربمایپ  ایآ  تسا و  بجاو  رفعج  وبا  نیدباعلا و  نیز  نیسح و  نسح و  شنادنزرف  یلع و  زا  يوریپ  ایآ  دندیسرپ :

ار نانیا  ادخ  درکن ، یـشرافس  هراب  نیا  رد  تفای و  تافو  مردپ  ادخ ، هب  دـنگوس  تفگ : وا  تسا ؟ هدرک  یـشرافس  دوخ  زا  سپ  ماما 
تامّلـسم اب  یتح  تیب و  لها  زا  هدـنام  ياج  هب  فراعم  اب  اـعقاو  دعـس  نبا  تیاور  هتبلا   (2) .دننک یم  یگدنز  ام  مان  هب  نانیا  دـشکب 

فلاخم دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  يو  قیرط  زا  یسوط  خیش  هک  هچ  نآ  اب  تیاور  نیا  .تسین و  راگزاس  ّتنـس  لها  عبانم  رد  هدش  لقن 
هتفرگ ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : رذوبا  هک  هدـمآ  وا  زا  یتیاور  رد  اریز  تسا ؛

نمأ و هب  ار  وا  ماجرف  دـنوادخ  دریمب  وت  ّتبحم  اـب  سک  ره  یتسه ، نم  ّیـصو  هدـیزگرب و  ردارب ، وت  یلع  يا  : » دومرف نینچ  وا  هب  و 
(3) «. درادن مالسا  زا  يا  هرهب  دریمب ، وت  ینمشد  اب  سک  ره  دنک و  یم  متخ  نامیا 

رمع دـیوگ : یم  لاقملا  حـیقنت  رد  یناقمام  همّالع  .دـنراد  رظن  فالتخا  رمع  هرابرد  مه  رخأتم  لاجر  ياملع  مدـقتم ، ياـملع  عبت  هب 
لاجر مجعم  رد  ییوخ  هّللا  تیآ  اما   (4) .تسا لوهجم  فیعض و  قثوم ، ریغ  يدرف  فرشا 
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هب رت  حیحـص  ییوخ  هّللا  تیآ  رظن   (1) .تسا هدروآ  رامـش  هب  تواخـس  عرو و  بحاص  ردقلا و  لیلج  لضاف ، یملاع  ار  وا  ثیدحلا 
یم یمارگ  دیز  نوچ  ار  مردارب  رمع  نم  : » دنا هدومرفمالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلمج  زا  میراد  نآ  دییأت  رد  یثیداحا  اریز  دیآ ؛ یم  رظن 

رد رگید  لاجر  ياملع  ای  هدمآ و  دعس  نبا  تاقبط  رد  هچنآ  نیاربانب   (2) «. منیب یم  اه  نآ  اب  هک  تسا  نم  نامشچ  نوچ  رمع  مراد و 
رب و  دشاب ، هدرک  راکنا  ار  شیوخ  دادجا  تماما  فرـشأ  رمع  دسر  یمن  رظن  هب  درادن و  تّحـص  نادنچ  دنا ، هدرک  نایب  رمع  تّمذم 

ماما مان  هتساوخ  یمن  هدرک و  هّیقت  دایز  لامتحا  هب  هدوب و  هنامز  تخس  طیارش  عاضوا و  ببس  هب  دشاب  هتفگ  ینخس  نینچ  مه  ضرف 
.دزاس شاف  ار 

نایناورم هرود  رد  فرشأ  رمع  هاگیاج 

لـضاف و هب  رتـشیب  خـیرات  رد  يو   (3) .دـنا هتـسناد  هفرعملا  ملعلا و  بحاص  هلزنملا ، ردـقلا و  لـیلج  تاداـسلا ، مخف  ار  فرـشا  رمع 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  ریزو  لّالخ ، هملسوبا  .تسا  هدوب  رادروخرب  یـصاخ  تلزنم  زا  نایولع  نایم  رد  یلو  تسا  فورعم  ثدحم 
یلع نادنزرف  هب  هدنادرگ  يور  نایـسابع  زا  هک  دش  نآ  رب  دید و  دوخ  نایز  هب  ار  عاضوا  یـسابع ، ماما  میهاربا ، گرم  زا  دعب  هلآ ، و 

ناتـسود زا  یکی  هب  ار  نآ  دوب و  اـه  نآ  زا  یکی  فرـشا  رمع  هک  تشون  هماـن  يولع  ناـگرزب  زا  نت  هس  هب  وا  ددـنویپب  مالـسلا  هیلع 
تاقالم وا  اب  ورب و  ضحم  هّللادبع  غارس  هب  تفریذپن ، يو  رگا  ورب ، دمحم  نب  رفعج  دزن  لوا  تفگ : درپس و  ناشیا 

وا هب  ار  همان  يوش و  یم  راپسهر  فرشا  رمع  دزن  درکن  لوبق  مه  وا  رگا  نک ،
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تفر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ادتبا  هملسوبا  هداتسرف  .يامن  رظن  فرـص  يرگید  زا  تفریذپ ، اه  نآ  زا  یکی  هچنانچ  و  یهد ، یم 
صخـش نآ  .دینازوس  ار  نآ  تخادنا و  شتآ  رد  ار  همان  هاگ  نآ  .دروایب  کیدزن  ار  غارچ  تفگ  دوخ  مداخ  هب  باوج  رد  ماما  یلو 

هیلع قداص  ماما  هب  ار  دوخ  اروف  دیسوب و  سپـس  دناوخ و  ار  نآ  وا  .داد  شتـسد  هب  ار  يو  همان  تفر و  ضحم  هّللادبع  دزن  هب  سپس 
ماجرف زا  درک و  داشرا  ار  وا  و  دنتسین » ام  نایعیش  زا  دنا  هتشون  همان  هک  ییاه  نآ  : » دومرف ماما  .تفگ  ار  همان  نایرج  دناسر و  مالسلا 
فرشا رمع  همان  هملسوبا  هداتـسرف  مدرکن .» هّجوت  نآ  هب  نم  تسا و  هدوب  زین  نم  يارب  همان  نیمه  دننام  : » تفگ تخاس و  هاگآ  راک 

(1) .مهدب ار  شخساپ  هک  مسانش  یمن  ار  همان  بحاص  نم  تفگ : درک و  ّدر  ار  همان  رمع  اما  دناسر  يو  تسد  هب  ار 

هک تسا  هدوب  رادروـخرب  ییـالاو  تلزنم  هاـگیاج و  زا  ناـیولع  ناـیم  رد  فرـشا  رمع  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هملـسوبا  ياـه  هماـن  زا 
.درک توعد  تفالخ  رما  يارب  ار  وا  هملسوبا 

مساق رمع و  نسح ، ياه  مان  هب  رسپ  هس  ياراد  یلع  .دنا  هدنام  ياج  هب  وا  زا  فرـشا  رمع  باقعا  تشاد و  مان  یلع  رمع ، دنزرف  اهنت 
اریز تسا ؛ هدوب  رادروخرب  ییالاو  تلزنم  هاگیاج و  زا  نامز  نآ  رد  درک و  یم  یگدنز  نایسابع  تفالخ  رـصع  رد  یلع  .تسا  هدوب 
نیا هلمج  زا  .داتـسرف  هنیدم  نکاس  ناگرزب  لابند  هب  هنیدـم  یلاو  نامثع  نب  حایر  داد ، خر  هنیدـم  رد  هک  هیکز  سفن  مایق  نایرج  رد 

تـساوخ یم  هیکز  سفن  مایق  اب  تاشامم  هناهب  هب  هنیدـم  مکاح  هک  دـندوب  فرـشا  رمع  نب  یلع  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ناگرزب 
(2) .دناسرب لتق  هب  ار  اه  نآ 

ص:90

.155 ص154 -  هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 1
.2/686 .ش ، 1380 لوا ، پاچ  ، باتک ناتسوب  رشن  مق ، كرتشم ، نایوار  تایب ، فسوی  يزیزع و  نیسح  راگتسر ، زیورپ  - 2

نایناورم رصع  رد  ینیسح  www.Ghaemiyeh.comتاداس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
http://www.ghaemiyeh.com


( رغصا نیسح   ) مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح 

لاس 82 رد  يو  .دوب  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  نازینک  زا  يزینک  هدـعاس ، شرداـم  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  رغـصا ، نیـسح  ردـپ 
رد ار  شرمع  زا  لاس  هاجنپ  وا  سپ  .تفر  اـیند  زا  هنیدـم  رد  یگلاـس  رد 74  يرجه  لاـس 157  هب  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  يرجه 

.تخادرپ ینید  مولع  يریگارف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شردارب  دزن  درک و  يرپس  نایناورم  تفالخ  رصع 
شا هرابرد  دیفم  خیش  .دنا  هدرک  دیجمت  فیرعت و  وا  زا  هعیـش  ياملع  (1) و  تـسا فورعم  لضاف  یثدحم  هب  لاجر  ياملع  نایم  رد 

اه نآ  هب  لباقم  رد  دـنداد ، یم  رارق  باتع  باـطخ و  دروم  ار  وا  ناداـن  دارفا  هک  یماـگنه  دوب و  عضاوتم  يدرم  نیـسح  دـیوگ : یم 
قداص ماما  رقاب و  ماما  داجـس ، ماما  یباحـص  وزج  هنیدم و  بتکم  نیعبات  زا  ار  نیـسح  یـسوط  خیـش   (2) .داتسرف یم  مالـس  دورد و 

(3) .تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلا  مهیلع 

نب نسح  زا  رت  سرت  ادـخ  رتراگزیهرپ و  ار  يدـحا  مرمع  رد  نم  دـیوگ : یم  نینچ  شا  هراـبرد  حـلاص  نب  نسح  بحاـصم  دـیعس ،
ار وا  ایوگ  هک  دوب  نانچ  فوخ  میب و  تّدش  زا  .داتفا  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  هب  ممـشچ  هنیدم  رد  هک  ینامز  اّما  .مدـیدن  حـلاص 

ماما .داد  یم  ادخ  هار  رد  ار  كدنا  ولو  یتاقدص  تاریخ و  هعمج  ره  يو   (4) .دندروآ یم  نوریب  دندرب و  یم  شتآ  نورد 

ادخ صالخا و  اب  یناسنا  میلح و  رابدرب ، يدرف  نیسح  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  رقاب 

ص:91

ص 219. ، 1380 لوا ، پاچ  هراتس ، رشن  مق ، نییبلاطلا ، باسنا  ملاعم  ، يراخب رصن  وبا  - 1
ص269. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

.182  - 130 ص112 ، یسوط ، لاجر  - 3
.46/167 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  .هفوخ  هّدشل  اهنم  جرخأ  َّمث  راّنلا  لخدأ  اّهناک  هنم ، افوخ  َّدشا  را  ملف  - 4
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یبهذ .دنا  هتسناد  قثوم  نایوار  وزج  ار  وا  تنـس  لها  لاجر  ياملع  تسین .» رطاخ  هدیجنر  وا  زا  سک  چیه  هک  يروط  هب  تسا  سرت 
مالسالا خیرات  رد 

(1) .دوب شردپ  هب  سک  نیرت  هیبش  يراگزیهرپ  دهز و  دبعت ، رظن  زا  يو  دسیون : یم  رغصا  نیسح  ياوقت  تلیضف و  هب  عجار 

رمع نب  دـمحم  یناسارخ ، كراـبم  نب  هّللادـبع  نوچ  یناـسک  .دـنتخومآ  یم  ثیدـح  ملع  شدزن  هک  تشاد  يرایـسب  نادرگاـش  وا 
ای حیقنت و  رد  یناقمام  دننام  هعیـش  رخأتم  لاجر  ياملع  .دـنا  هدرک  لقن  تیاور  هتفرگ و  ارف  ثیدـح  وازا  هبقع  نب  یـسوم  يدـقاو و 
هک دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  هدنـسب  دیفم  خیـش  مالک  رب  هریغ  ثیدحلا و  لاجر  مجعم  رد  یئوخ  هّللا  تیآ  لاجرلا و  سوماق  رد  يرتست 

(2) .دنا هدش  لئاق  یهاگیاج  تلزنم و  یتح  شیارب  تسا و  هدوب  وکین  قثوم و  یثدحم  رغصا  نیسح 

دوب و مشاـه  ینب  لاـجر  زا  لـضف و  بحاـص  هک  نیـسحلاوبا  دوب ، ثّدـحم  يدرم  هک  هّللادـبع  دوب ؛ ینادـنزرف  ياراد  رغـصا  نیـسح 
زا دیـسر ، تداهـش  هب  رهز  اـب  ناـیناورم  ناـمز  رد  تسا و  ریبز ، نب  بعـصم  نب  نسح  رتـخد  دـلاخ ، ما  شرداـم  هـک  جرعا  هّللادـیبع 
هس نیا  زا  شلسن  اّما  دنا  هدوب  رایـسب  برغم  مجع و  دالب  قارع ، زاجح ، رد  وا  باقعا  زا  ناگدنامزاب  نادنزرف و  .دنتـسه  وا  نادنزرف 

.تسا هدنام  ياج  هب  دنزرف 

( رغصا یلع   ) مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  یلع 

هب مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  ینامز  .دوب  دلو  ما  شردام  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  شردپ 

يرجه لاس 95  نیاربانب  دوب  هدشن  دلوتم  رغصا  یلع  زونه  دیسر  تداهش 

ص:92

.9/111 مالسالا ، خیرات  یبهذ ، نیدلا  سمش  - 1
.3/494 لاجرلا ، سوماق  ثیدحلا 7/46 ؛ لاجر  مجعم  - 2
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زا لاس 125  دودح  رد  یگلاس  رد 30  رغصا  یلع  .دنا  هدوب  ردام  ردپ و  کی  زا  فرشا  رمع  دیز و  اب  يو  .دشاب  وا  تدالو  لاس  دیاب 
وا يارب  زا  دوب و  ردـق  فرـش و  بحاـص  وا  .دوب  لوغـشم  مولع  يریگارف  هب  شرمع  زا  هاـتوک  تدـم  نیا  رد  رغـصا  یلع  .تفر  اـیند 

.تسا هدوب  بقانم  لیاضف و  زا  يراثآ 

تیلاعف نایناورم  نارود  رد  نسح  شدنزرف  رغـصا و  یلع   (1) .دمآ ایند  هب  ردـپ  توف  زا  سپ  هک  تسا  سطفأ  نسح  يو  دـنزرف  اهنت 
بلاـط یبا  لآ  حـْمُر  هب  دوب و  هدـش  يوـق  اـنعر و  یناوـج  هک  ناـیناورم  نارود  زا  سپ  سطفا  نسح  دنتـشادن ، یعاـمتجا  یـسایس و 

(2) .دوب هاپس  رادمچرپ  هیکز  سفن  مایق  رد  دوب ، روهشم 

اه نآ  زا  لاجر  ياملع  نایم  رد  دنا و  هدوب  هقف  ثیدح و  لها  یگمه  تشذگ  هک  هچنآ  ربانب  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما 
حرجلا نوچ  یبتک  رد  ّتنـس  لها  یلاـجر  ياـملع  یتح  دـنا و  هتـسناد  قثوم  لوبق و  لـباق  ار  اـه  نآ  ثیداـحا  هدـش و  داـی  یکین  هب 

نآ دنا و  هدرک  دای  یبوخ  هب  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  زا  هریغ  هباحـصلا و  زییمت  یف  هباصالا  لادتعالا ، نازیم  لیدعتلاو ،
.دنا هتسناد  هقث  نایوار  نیثدحم و  وزج  ار  اه 

ص:93

.2/157 .ش ،  1374 متشه ، پاچ  ترجه ، رشن  مق ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  - 1
ص 187. .ش ،  1363 لّوا ، پاچ   ، یگنهرف یملع و  تاراشتنا  نارهت ، هیرخفلا ، لوصفلا  هبنع ، نب  دمحا  نیدلا  لامج  - 2
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هعیش ناماما  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف -  شقن  مراهچ : لصف 

نایناورم اب  دروخرب  رد  ینیسح  تاداس  یلمع  هریس 

هک تسور  نیا  زا  .دـیآ  یم  شپ  جرم  جره و  دوش و  یم  لزلزتم  هعماج  داهن  تموکح  نودـب  اریز  تسا ، تموکح  دـنمزاین  هعماـج 
(1)« ...ٍرجاف ْوأ  ّرب  ٍریما  نم  سانلل  دبالو  : » دندومرف ّتیمکح  هئطخت  رب  ینبم  جراوخ  هّیرظن  ّدر  رد  یلع  ماما 

اه تموکح  ناشیا  تلحر  زا  سپ  اما  دنداد  لیکـشت  یمالـسا  نید و  نیزاوم  ساسارب  ار  یتموکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نایوما تمیکاح  .دندرکن  تکرح  یمالسا  ینید و  نیزاوم  قبط  نامکاح  همه  یلو  دنتفرگ  لکش  نید  مان  هب  دندوب و  ینید  هچ  رگا 

ندیشخب ماکحتسا  يارب  یلو  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  یمسر  روط  هب  نسح ، ماما  حلص  زا  سپ  هک  دوب  ییاه  تموکح  زا  یکی 
.دندرک ملظ  مدرم  هب  دندش و  لسوتم  روز  هب  دوخ  تنطلس  تردق و  هب 

هب یفلتخم  ياه  هورگ  نایوما ، ینید  یب  اه و  ملظ  اهراشف ، لباقم  رد 

ص:94

هبطخ 40. مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  - 1
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.دنریذپب هفیلخ  ناونع  هب  ار  اهنآ  دننک و  يوریپ  تعاطا و  نایوما  زا  دندشن  رضاح  هک  دندمآ  دوجو 

: دندرک لمع  همکاح  هاگتسد  اب  دروخرب  رد  شور  دنچ  هب  فلاخم  ياههورگ 

، دـنتخادرپ تیمکاح  دـض  رب  شروش  گنج و  هب  دـندش و  ریگرد  نایناورم  اب  اراکـشآ  تفـالخ  نیفلاـخم  بازحا و  زا  یخرب  فلا )
.شدنزرف یلع و  نب  دیز  ریبز و  نبا  راتخم ، نیباوت ، جراوخ ، دننام :

.دندرکن تکرش  یتیلاعف  چیه  رد  دنتسشن و  يا  هشوگ  رد  دندیزرو و  بانتجا  تفالخ  اب  يریگرد  زا  نیفلاخم  زا  یخرب  ب )

دندیزرو بانتجا  تفالخ  اب  يریگرد  زا  هئجرم  دننام  دندش و  همکاح  هاگتسد  اب  يراکمه  هب  رـضاح  دندیدن و  يا  هراچ  یخرب  ت )
.دنتسناد اور  ار  تفالخ  اب  يراکمه  یتح  و 

هیقت و شـشوپ  رد  هکلب  دـندشن ، تفالخ  هیلع  گنج  ای  يراکمه و  هب  رـضاح  ینیـسح ) تاداس   ) ناـیولع دـننامه  مه  یهورگ  ث )
.دنتخادرپ همکاح  هاگتسد  دض  رب  شیوخ  ياه  تیلاعف  تازرابم و 

شرافـس نآ  تیاعر  هب  ار  شیوخ  نادـناخ  باحـصا و  دـندرک و  هدافتـسا  هیقت ، مان  هب  يراک ، ناهنپ  لصا  کی  زا  ینیـسح  تاداـس 
فراعم رشن  هب  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هژیو  هب  ینیـسح و  تاداس  .دنتخادرپ  یفنم  هزرابم  هب  نآ  شـشوپ  رد  دندرک و 

نیا هب  دنتخادرپ و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يالاو  تایصوصخ  لئاضف و  یفرعم  ماکحا و  یتدیقع و  یقالخا ، داعبا  رد  نیتسار  مالسا 
.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یعقاو  نانیشناج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دندش  یم  روآدای  مدرم  هب  هویش 

رد ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دنتشاد  یعس  مه  نایناورم  تموکح  لباقم  رد 

ص:95
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مدرم هک  دـننک  شودـخم  يا  هنوگ  هب  ار  اه  نآ  هرهچ  ای  دـنزاس و  هدـنکارپ  نانآ  درگ  زا  ار  مدرم  دـننک و  کچوک  راوخ و  هعماـج 
یلع ترـضح  دش  مالعا  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، عورـش  هیواعم  هرود  زا  نایوما  شور  نیا  .دنـشاب  هتـشادن  نانآ  هب  یتبغر  رگید 

هک هدناوخ  یم  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  هک  دنتفر  ورف  یتفگش  رد  ماش  مدرم  دنا  هدیـسر  تداهـش  هب  زامن  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع 
کی ناونع  هب  دجاسم  اهربنم و  رب  ارمالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ازسان  نعل و  تموکح  نینچ  مه  .تسا  هدیسر  تداهش  هب  دجـسم  رد 

.دنک بارخ  مدرم  نایم  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرهچ  رتشیب  هچ  ره  ات  داد  جاور  هدیدنسپ  بجاو و  لمع 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یعامتجا  یگنهرف -  شقن  درکلمع و 

ترابع هک  دندرک ، زاغآ  ار  یتیبرت  یعامتجا و  یگنهرف ، ياه  همانرب  هلسلس  کی  شیوخ  نامز  طیارش  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
: زا دندوب 

تّما داشرا  دنپ و  فلا )

نیا زا  دننک ، نایب  حیرص  راکشآ و  تروص  هب  ار  ناشرظن  دروم  میهافم  دنتسناوت  یمن  نامز ، نآ  طیارش  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
.دندرک یم  انشآ  یمالسا  تسرد  ياه  هشیدنا  اب  قیرط  نیا  زا  ار  مدرم  دندرک و  یم  هدافتسا  هظعوم  هویش  زا  ور 

مالـسلا هیلع  ماما  .دندرک  یم  داریا  نارگید  دوخ و  نارای  يارب  ار  ییاه  هظعوم  تانایب و  ربمایپ ، دجـسم  رد  هعمج  زور  ره  ترـضح 
دب کین و  زا  هک  ار  هچنآ  سک  ره  زور  نآ.تشگ  دـیهاوخ  زاب  ادـخ  يوس  هب  هک  دـینادب  دیـشاب و  راـکزیهرپ  مدرم ! : » دـندومرف یم 

تدابع ار  وا  هک  تسا  يراگدرورپ  دوش ، یم  لاؤس  ربق  رد  هک  اهزیچ  نیتسخن  زا  تفای و  دهاوخ  رضاح  دوخ  دزن  هداد  ماجنا 

ص:96
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ار نآ  هک  تسا  یباتک  دـیا و  هدرک  يوریپ  نآ  زا  هک  تسا  ینید  دـنا و  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  يربماـیپ  دـینک و  یم 
(1) «. دیا هتفریذپ  ار  وا  تیالو  هک  تسا  یماما  دینک و  یم  توالت 

تاجانم اعد و  نمض  یمالسا  فراعم  نییبت  ب )

اه ناسنا  نایم  يونعم  يدنویپ  اعد  نوچ  .دوب  اعد  بلاق  رد  یمالسا  فراعم  نییبت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یغیلبت  ياه  هویش  زا  یکی 
هفیحـص مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ياـهاعد  هلمج  زا  .دراد  يا  هژیو  مهم و  یگدـنزاس  یتـیبرت و  رثا  دـنک ، یم  داـجیا  راـگدرورپ  و 

هعومجم نیرت  گرزب  هفیحـص  نیا  .دـنا  هدرک  ناـیب  نآ  رد  ار  شیوـخ  دـصاقم  فادـها و  زا  يرایـسب  ترـضح  هک  تسا  هیداـجس 
(2) .دنا هداد  بقل  مالسلا » مهیلع  تیب  لها  لیجنا   » و دمحم » لآ  روبز   » و نآرقلا » تخُأ   » نآ هب  نادنمـشناد  املع و  هک  تسا  ییاعد 

رب هوالع  هک  تساعد  لماش 54  هیداجس  هفیحص 

نوچ یثحابم  ًالثم  شیوخ  ياهاعد  نمـض  رد  ترـضح  اریز  دراد ؛ زین  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ، داـعبا  تاـجانم ، زاـین و  زار و 
فادها دنا  هدرب  راک  هب  هک  يریباعت  اب  حرطم و  متـشه ) لهچ و  متفه و  لهچ و  متـسیب ، ياعد  رد   ) ار یمالـسا  هعماج  يربهر  هلأسم 

هب دارفا  دش و  یم  حـیبقت  نادـنزرف  رب  یلع  مان  نداد  رارق  یتح  هک  ینامز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نینچمه  .دـنا  هدرک  لابند  ار  شیوخ 
نیبیطلا هلآ  دـمحم و   » ای و  دـمحم » لآ  دـمحم و  رب  تاولـص   » ریباعت شیوخ  ياهاعد  رد  دـنتفرگ ، یم  رارق  دـیدهت  دروم  لـیلد  نیا 

رایخألا نیرهاطلا 

ص:97

ص 178. 1380ه ،.  مجنپ ، پاچ  هیردیح ، رشن  فجن ، لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 1
ص76. 1409ه ، .  لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  رشن  باوبَألا ، حتف  یبلحلا ، ینسحلا  سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  - 2
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زا رگید  ياج  رد  .تشاد  یعیـش  دـیاقع  نایب  يارب  يدایز  ّتیمهامالـسلا  هیلع  ماما  راک  نیا  .دـنا  هدرک  رارکت  اهراب  ار   (1)« نیبجنألا
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هفیحص ،

نانآ عیطم  يا  هداد  روتـسد  هک  هنوگ  نامه  ار  ام  و  تناگدنب ، نایم  زا  وا  هدـیزگرب  ترتع  دّـمحم و  تقلخ  نیرتهب  رب  تسرف  دورد  »
(2) «. هد رارق  يا  هدرک  بجاو  ار  ناشتعاطا  هک  یناسک  ناماما و  ربمایپ و  هب  نانمؤم  نادحوم و  رامش  رد  ارم  اراگدرورپ  .هد  رارق 

رد وت  ياه  تناما  هاگیاج  تقلخ و  زا  ناگدـیزگرب  تسوت ، يافلخ  يارب  تفالخ  ماقم  ادـنوادخ  : » دـنیامرف یم  اعد  نیمه  همادا  رد 
لباقم رد  تناگدـیزگرب  هک  ییاجات  ...دـنتفرگ  نانآ  زا  نارگید  یلو  يداد  صاصتخا  اه  نآ  هب  ار  ماـقم  نآ  وت  هک  هیلاـع ، تاـجرد 

(3) .تسرفب تنعل  نانآ  نانمشد  رب  وت  اراگدرورپ  .تفر  داب  رب  اه  نآ  قح  دندش و  بولغم  ناراکمتس  متس 

فلاخم ياملع  اب  هزرابم  ت )

؛ دندرک یم  هزرابم  دنتشاد  یم  رب  ماگ  یمالسا  لیصا  میلاعت  یگنهرف و  اب  تفلاخم  تهج  رد  هک  یملع  ناگرزب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
اّیهم هیما  ینب  تموکح  شریذپ  يارب  ار  هنیمز  دـنداد و  یم  تهج  همکاح  هاگتـسد  زا  يرادـفرط  هب  ار  مدرم  نهذ  رکف و  اه  نآ  اریز 

اب مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  ببس  نیدب  .دنتخاس  یم 

اه نآ  عفن  هب  یثیداحا  دوب و  هتـسباو  نایناورم  رابرد  هب  ًالماک  وا  اریز  دندرک ؛ يدنت  دروخرب  124ه ).   - 58  ) يرهز ملسم  نب  دّمحم 
(4) .درک یم  فیرحت  ای  لعج و  یمشاه ، نادناخ  ّدض  رب  یّتح  ای  نانآ و  تسایس  هیجوت  تهج  رد  و 

ص:98

ص95. مشش ، ياعد  .ش ،  1356 متفه ، پاچ  ریبکریما ، رشن  لضاف ، داوج  همجرت  هیداجس ، هفیحص  نیدباعلا ، نیز  ماما  - 1
، متـشه لـهچ و  ياـعد  .ش ،  1356 متفه ، پاـچ  ریبـکریما ، رـشن  لـضاف ، داوج  همجرت  هیداجـس ، هفیحـص  نیدـباعلا ، نیز  ماـما  - 2

ص447.
، متـشه لـهچ و  ياـعد  .ش ،  1356 متفه ، پاـچ  ریبـکریما ، رـشن  لـضاف ، داوج  همجرت  هیداجـس ، هفیحـص  نیدـباعلا ، نیز  ماـما  - 3

ص448.
.5/166 يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  2/261 ؛ یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، ك.ر : هنومن  يارب  - 4
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وا هب  همان  نآ  رد  .دـنک  يریگ  هرانک  شیوخ  ياه  بصنم  زا  اـت  دنتـساوخ  وا  زا  دنتـشون و  يو  هب  يادـنبوک  هماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
سک ره  هک  يرب  یم  رـس  هب  یتلاح  رد  اریز  دنک ، مّحرت  منهج  شتآ  هب  تبـسن  وت  رب  دراد و  هگن  اه  هنتف  زا  ار  وت  ام و  ادـخ  دنتـشون 

ادخ هک  رادنپم  تشاد و  یهاوخ  یعـضو  هچ  ادخ  شیپ  رد  ادرف  هک  نیبب  دروآ و  محر  وت  رب  تسا  هتـسیاش  دـنادب ، ار  وت  تلاح  نیا 
هاگره ناشتوعد ، تباجا  و  نایوما ) ) نانآ هب  ندش  کیدزن  اب  وت  .تسا  یـضار  وت  یهاتوک  ریـصقت و  رب  دریذپ و  یم  ار  وت  ياهرذع 

نآ زا  يوش و  نانئاخ  نیـشنمه  يدرگ و  تهانگ  نیرق  ادرف  هک  مسرت  یم  ردـق  هچ  يدرک ، راومه  ناشیارب  ار  یفالخ  هار  دنتـساوخ 
وت قح  هک  ییاهزیچ  .يوش  لاؤس  يا ، هدرک  بسک  ناـنآ  ياـیاطع  زا  قحاـن  هب  هک  یلاوما  يا و  هتفرگ  ملظ  هب  کـمک  ببـس  هب  هچ 
وت اذل  درک و  ّدر  ار  یلطاب  هن  دنادرگ و  زاب  شنابحاص  هب  ار  یقح  هن  هک  يدش  کیدزن  یـسک  هب  یتفرگ و  دنداد ، وت  هب  یتقو  دوبن ،

(1) .دنتخاس ناشیهارمگ  فالخ و  ياهراک  يوس  هب  روبع  يارب  یلپ  نانآ  وت  زا  هدافتسا  اب  يدش و  ادخ  نمشد  رادتسود 

ناگدرب ناگدنامرد و  زا  يریگتسد  ث )

ار تامدخ  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدوب  ترضح  نآ  یعامتجا  تامدخ  مالسلا ، هیلع  ماما  یگدنز  ناشخرد  داعبا  زا  یکی 
ماجنا هعماج  ناتسدیهت  نادنمزاین و  هب  شمارآ ) عقاوم  رد  هچ  هنیدم و  بوشآرپ  ینارحب و  مایا  رد  هچ  )

ص:99

ماما ار  همان  نیا  دنیوگ  یم  یناهفـصا  میعنوبا  دـننام  ناققحم  زا  یخرب  هتبلا  . 317 ص 313 -  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعـش  نبا  - 1
.3/246 ءایلوالا ، هیلح  .تسا  هدوب  رانید  نب  هملس  ترضح ، بطاخم  هکلب  هتشونن  يرهز  هب  باطخ  داجس 
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(1) .تسا هدش  هدروآ  خیرات  رد  نآ  زا  يا  هتسجرب  ياه  هنومن  هک  دنداد  یم 

ياهراشف نیرتدـیدش  دروم  هیما ، ینب  رـصع  رد  اصوصخم  مود و  هفیلخ  رـصع  زا  هک  دوب  يرـشق  هب  هّجوت  ماما  ياه  شـالت  رگید  زا 
، یمور یناریا ، زا  ّمعا  نازینک ، ناگدرب و  زا  ترابع  اه  نآ  .دنتفر  یم  رامـش  هب  یعامتجا  تاقبط  نیرت  مورحم  زا  دندوب و  یعامتجا 

یمالـسا دروخرب  اب  نانآ  نداد  يرادلد  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندوب  هدـش  اهراک  نیرت  تخـس  لّمحتم  هک  دـندوب  هریغ  يرـصم و 
يروط هب  دنربب  الاب  ار  رشق  نیا  یعامتجا  ّتیثیح  ات  دندیـشوک  دندرک و  بذج  شیوخ  تمـس  هب  ار  قارع  یلاوم  زا  یـشخب  شیوخ 

رارق کلملادبع  يازهتـسا  ییوج و  بیع  دروم  لیلد  نیا  هب  دندروآرد و  شیوخ  دـقع  هب  زاب  دـندرک و  دازآ  ار  يزینک  راب  کی  هک 
هثراح نب  دیز  هب  ار  شیوخ  همع  رتخد  هکهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریـس  هب  کلملادبع  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتفرگ 

(2) .دندرک هراشا  دندوب  هداد 

شیب ماما  .دوب  اهنآ  يدازآ  يارب  اهنت  ندیرخ  نیا  .دـندیرخ  یم  ار  اه  نآ  دنتـشادن  ناگدرب  هب  يزاین  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یخرب .تسا  فالتخا  نیخروم  نایم  دندرک  دازآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  یناگدرب  دادعت  هرابرد  .دنتخاس  دازآ  ار  هدرب  رازه  زا 

نیا دنچ  ره   (3) .دنا هتشون  رفن  ازه  هاجنپ  زا  شیب  ار  اه  نآ  دادعت 

.دندرک دازآ  ار  ناگدرب  زا  يدایز  دادعت  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  يور  ره  هب  یلو  دیامن  یم  زیمآ  قارغا  مقر 

اب کیدزن  زا  اه  نآ  تّدم  نیا  رد  .دنتـشاد  یمن  هگن  لاس  کی  زا  شیب  ار  يا  هدرب  چیه  یلو  دـندیرخ  یم  ار  نامالغ  نازینک و  ماما 
میظع تیصخش 

ص:100

ص 136. لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 1
.5/165 يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 2

ص 55. موس ، پاچ  ون ، هام  هّلجم  رشن  نارهت ، ینادجو ، نیسح  همجرت  نیدباعلا ، نیز  یناگدنز  زیزعلادبع ، لهالادیس ، - 3
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هب مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  يا  هقالع  اه  نآ  زا  يرایسب  بولق  رد  اتعیبط  دندش و  یم  انشآ  ترـضح  يراگزیهرپ  یقالخا و  یملع ،
یم جراخ  دجـسم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ینامز  هک  هدـش  لقن  ناشیا  هراـبرد  .دـندش  یم  ترـضح  ناوریپ  زا  یّتح  .دـمآ و  یم  دوجو 

دنتـشاد و زاب  راـک  نیا  زا  ار  اـه  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـما  دـندرب  موجه  وا  رب  ماـما  یلاوم  .داد  مانـشد  ناـشیا  هب  یـصخش  دـندش ،،
ماجنارس دندرک و  هدنمرش  ار  وا  بیترت  نیا  هب  و  دیوگ » یم  وا  هک  تسا  نیا  زا  شیب  هدنام  روتـسم  وا  رب  ام  نطاب  زا  هچنآ  : » دندومرف

(1) .دنداد رارق  شیوخ  فطل  دروم 

.دندرک افیا  ار  یمهم  شقن  رصع  نآ  رد  اهراتفر  نیا  اب  ماما 

سرد سالک  سیسأت  ج )

نآ رد  یلاوم  نیعباـت و  زا  يرایـسب  هک  دوب  ثیدـح  هقف و  هسردـم  لیکـشت  سیـسأت و  ناـمز  نآ  رد  ماـما  یگنهرف  شقن  نیرت  مهم 
هیلع داجس  ماما  نادرگاش  زا  هک  دنا  هدرب  مان  ار  اه  نآ  زا  نت  تصش  دص و  زا  شیب  لاجر  باتک  رد  یـسوط  خیـش  .دنتـشاد  تکرش 

(2) .دنا هدوب  مالسلا 

نب رباج  معطم ، نب  ریبج  ریبج ، نبا  ّبیـسم ، نب  دیعـس  .دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نوگانوگ  ياـه  عوضوم  رد  هدـع  نیا 
رذگهر نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دنا  هدوب  نیعبات  هقبط  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  لیوطلا و  ما  نب  ییحی  هّللادبع ،

.دنزادرپب ثیدح  هقف و  ملع  رشن  هب  دنزاس و  انشآ  یمالسا  لیصا  میلاعت  گنهرف و  اب  ار  يرایسب  هدع  دنتسناوت 

ص:101

.2/313 همغلا ، فشک  یلبرا ، حتفلاوبا  - 1
ص81. 1380ه ، .  لوا ، پاچ  هیردیح ، رشن  فرشالا ، فجن  یسوط ، لاجر  یسوط ، خیش  - 2
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اروشاع هرطاخ  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  ح )

لاؤس ریز  ار  يوما  تموکح  تیعورشم  عقاو  رد  اه  نآ  هرطاخ  نتشاد  هگن  هدنز  البرک و  نادیهش  رب  هیرگ  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ره هک  دوب  شارخلد  يردـق  هب  ـالبرک  هعجاـف  اریز  تشاد ؛ زین  یفطاـع  هشیرمالـسلا  هیلع  ماـما  ياـه  هیرگ  هک  تسین  یکـش  .دـندرب 
زا يوما  تموکح  ياه  تیانج  ملظ و  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـصق  یلو  درک ، یمن  شومارف  ار  نآ  دوب ، هدـنز  اـت  يدـهاش ،
یم ار  شتلع  یتقو  دش و  یم  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  دـماشایب  بآ  تساوخ  یم  تقو  ره  ترـضح  اذـل  .دوشن  وحم  اه  هرطاخ 
يور رب  یلو  دنتـشاذگ  دازآ  نابایب  ناگدـنرد  ناروناـج و  يارب  ار  بآ  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  : » دـندومرف یم  دندیـسرپ ،

درک و یم  هیرگ  دروآ  یم  دای  هب  ار  شناشیوخ  ندش  هتشک  تقو  ره  ماما  نیاربانب  دندناسر .» تداهـش  هب  هنـشت  ار  وا  دنتـسب و  مردپ 
زا اروشاع  هثداح  رذـگهر ، نیا  زا  اـت  دنتـساوخ  یم  اریز  ؛(1)  دـش یم  رارکت  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لـمع  نیا 

.دورن اهدای 

نایناورم تفالخ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یسایس  شقن 

زا شیوخ ، تماما  هرود  يادتبا  زا  ماما.دـنا  هدرک  لمع  توافتم  ینامز ، طیارـش  بسح  رب  شیوخ ، رـصاعم  يافلخ  لباقم  رد  ناشیا 
دـنت و دروخرب  نانآ  نایفارطا  دایز و  نب  هّللادـیبع  دـیزی ، اـب  هنیدـم ، هب  ماـش  رفـس  زا  تشگزاـب  اـت  يرجه ، لاس 61  ياروشاـع  زور 

شیوخ ناج  زا  تشذگ  اب  دنتسنادن و  مالسا  تحلصم  هب  ار  هیقتمالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ساّسح  عطقم  نیا  رد  .دنا  هتـشاد  یـسامح 
ارغ ياه  هبطخ  نیشتآ و  ياه  ینارنخس  اب  دش ، یم  هفخ  هفطن  رد  یضارتعا  دایرف و  ره  هک  وهایه  رپ  قانتخا و  رپ  ّوج  نآ  رد 

ص:102

.5/163 يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 1
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.دندناسر مدرم  هب  یصاخ  یکریز  اب  ار  البرک  هسامح  اروشاع و  مایپ  دنتسکش و  ار  هنامز  توکس 

رایتخا ار  توکس  يریگ و  هرانک  تسایس  دنداد و  رییغت  ار  شیوخ  یتازرابم  شور  ماش ، رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد يرجه  لاس 61  زا  سپ  نامکاح  هک  يدیدش  قانتخا  البرک و  زوسناج  هعقاو  رد  نایعیش  زا  يرایـسب  تداهـش  هب  هّجوت  اب  .دندرک 
اب طابترا  يارقرب  تأرج  یـسک  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  .دوبن  مهارفمالـسلا  هیلع  ماما  راکـشآ  ّتیلاعف  يارب  هنیمز  دندرک ، داجیا  هعماج 

ماما هک  دوب  ور  نیا  زا  .دنتشادن  یگدنز  هّیور  تسایس و  رییغت  زج  يا  هراچ  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  .تشادن  ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هیلع رقاب  ماما  .دندرک  یم  یگدنز  يرداچ  ریز  هنیدم  رهـش  زا  جراخ  رد  لاوقا ، یـضعب  ربانب  دـندرک و  يریگ  هرانک  مدرم  زا  یتّدـم 

شردپ ندش  هتشک  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  : » دنیامرف یم  مالسلا 

نآ رد  هک  ینامز  ماما  تشادن .» شوخ  ار  نانآاب  دـمآ  تفر و  مدرم و  اب  تاقالم  اریز  درک ، یگدـنز  رداچ  هیداب و  رد  لاس  نیدـنچ 
(1) .دش یمن  ناشیا  هجوتم  یسک  دنتفر و  یم  قارع  هب  ناشراوگرزب  ردپ  ناشّدج و  دقرم  ترایز  يارب  دندرب  یم  رس  هب  هیداب 

هرانک دوب ، هدیـسر  ادخ  هیحان  زا  هک  ناشّدج  تیـصو  هب  هجوت  اب  ناشیا  هک  دسیون  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هریـس  هابرد  ینامعن 
زا رهم  دش ، تماما  راد  هدـهع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامّدـج  یتقو  : » دـنیامرف یممالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـندرک  رایتخا  يریگ 
يا  (2) ؛» تِمْـصأ ْقِرطأ و  یلع  ای  : » تسا هدش  باطخ  وا  هب  نآ  رد  هک  دید  تشادرب و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شدج ، ّتیـصو 

تماما راد  هدهع  یتقو   ) یلع

ص:103

ص43. 1382ه .  مود ، پاچ  هیردیح ، رشن  فرشا ، فجن  يرغلا ، هحرف  سوواط ، نبا  - 1
ص 53. يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : لوا ، پاچ  قودص ، رشن  نارهت ، هبیغلا ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  - 2
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(1) «. شاب تکاس  سوپب و  قلخ  زا  مشچ  يدش )

نامکاح اریز  دوب ؛ یشیدنا  تحلصم  يور  زا  و  هنالقاع ، هدیدنـسپ ، ًالماک  یلمع  زور ، نآ  عامتجا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  يریگ  هرانک 
شیافواب و نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  اب  ار  فده  نیا  دندوب و  ربمایپ  ترتع  ینعی  نید ، مهم  نکر  يدوبان  یپ  رد  يوما 

.دوب مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هدنامزاب  اهنت  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  تبون  نونکا  دندوب و  هدروآرد  ارجا  هب  شنادناخ  ندرک  ریسا 

تیالو و نابیتشپ  تسا و  تماما  هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنزرف  دـنک  اـعّدا  هک  دوبن  یـسک  زور  نآ  مالـسا  ناـهج  رد 
ماهتا ضرعم  رد  یفرط  زا  نابیتشپ و  یماح و  نودـب  ترـضح  نوچ  .دـنک  عافد  ناـشیا  هتفر  تسد  زا  ّقح  زا  دـشاب و  ناـشیا  تماـما 

ار مدرم  اب  طابترا  دـنریگب و  هرانک  عامتجا  زا  یلاس  دـنچ  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  هک  دوب  مزال  دـندوب ، همکاـح  ماـظن  اـب  تفلاـخم 
.دوش مهارف  ناشتّیلاعف  يارب  هنیمز  ات  دننک  دودحم  رایسب 

دوب يرپس  نیرتهب  هیقت  اریز  دوب ، هیقت  دندرک ، هیصوت  شنارای  دوخ و  يارب  هک  ار  یلصا  نیرت  مهم  ترضح  عاضوا  طیارش و  نآ  رد 
یم دزشوگ  ناوریپ  هب  ار  نآ  هب  يّدج  هّجوت  قیقد و  تیاعر  اهراب  همئا  درک و  یم  نیمضت  خیرات  لوط  رد  ار  هعیش  ماود  یتسه و  هک 

: دندومرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  .دندرک 

رگم دشاب ، هدرک  نآ  هب  تشپ  هداهن و  رانک  ار  نآرق  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  »
طرفَی نأ  ادینع  اراّبج  فاخی  : » دندومرف تسیچ ؟ هیقت  دندیسرپ  دشاب .» هیقت  لاح  رد  هک  یسک 

ص:104

نب لیعامسا  زا  وا  نسح و  نب  یلع  زا  وا  يولع و  یسوم  نب  هّللادیبع  زا  یجنیدنب  دمحا  نب  یلع  زا  لقن  هب  ینامعن  ار  تیاور  نیا  - 1
رد تسا  يرجه  مراـهچ  نرق  هعیـش  گرزب  ياـملع  زا  هک  یناـمعن  .تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هـب  نارهم 

.درک دیدرت  ما  هدروآ  باتک  نیا  رد  نم  هچنآ  هب  دیابن  هک  دنک  یم  رکذ  شباتک  همدقم 
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(1) ؛» یغُطی وا  هیلع 

.دسرتب شیرگ  متس  ای  زواجت  رطاخ  هب  رگ ، هزیتس  رگمتس  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  هّیقت 

هعماج دارفا  اب  ترـضح  نامز  نیا  زا  .دـنداد  همادا  هّرح  هعقاو  نامز  ات  ار  عامتجا  زا  يریگ  هراـنک  تسایـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
هب عورـش  دـنتفرگ و  رارق  مدرم  هقالع  هجوت و  دروم  دـندرک و  تعجارم  رهـش  هب  دـیزی  گرم  زا  سپ  یتح  دـندرک و  رارقرب  طاـبترا 

دنراد و هراشا  عاضوا  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دندرب  هرهب  ناشرـضحم  زا  يرایـسب  هّدع  دندرک و  ثیدح  هقف و  سیردـت 
هب دندش  قحلم  ماما  هب  دنتشگ و  زاب  سپس  رفن ، هس  زج  هب  دندش  دترم  یگمه  هّللادبع  ابا  نامّدج  تداهش  زا  دعب  مدرم  : » دنیامرف یم 

(2) «. دش دایز  اهنآ  دادعت  هک  يروط 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسایس  یگدنز  موس  هرود 

لاّعف و یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، شقن  دوب ، ناـیناورم  تیمکاـح  لوا  لاـس  هد  اـب  فداـصم  هک  هرود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
گرم زا  دعب  .دنا  هتشاد  يراکشآ 

يرطخ یب  ابیرقت  یگدنز  مالـسلا  هیلع  ماما  يرجه ، لاس 73  رد  جاجح  تسد  هب  ریبز  نبا  ندـش  هتـشک  ات  يرجه  لاس 64  رد  دیزی 
.دوب ریبز  لآ  هرطیس  تحت  هنیدم  رهش  دنتشاد و  هطلس  ماش  رب  طقف  نایناورم  نامز  نیا  رد  اریز  دنتشاد ؛

ص:105

.5/165 يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 1
نیا دیفم  خیـش  ص238 . یـشک ، لاجر  ص6 ؛ نیـسردم ، هعماج  رـشن  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  ححـصم  صاصتخالا ، دیفم ، خیـش  - 2

قداص ماما  نادرگاش  زا  لیمج  زا  وا  یسیع و  نب  دمحم  زا  وا  رافص و  نسح  نب  دمحم  زا  واو  نیـسح  نب  رفعج  زا  لقن  هب  ار  ثیدح 
اج نامه  زا  لقن  هب  دنـشاب  هدروآ  ناشدوخ  عبانم  رد  یـسوط  خیـش  ای  دیفم و  خیـش  هک  ار  هچنآ  ره  هعیـش  ياملع  تسا و  هدرک  لقن 

نید و رد  دـیدرت  کش و  يانعم  هب  هکلب  تسین  نید  زا  نتـشگرب  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  َّدـترإ  تسا  رکذ  هب  مزـال  .دـننک  یم  هدنـسب 
.دشاب یم  میقتسم  طارص 
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شقن نیرتشیب  دنا و  هتـشاد  هعیـش  هقف  ماجـسنا  یگنهرف و  دـشر  هنیمز  رد  يریگ  مشچ  ياه  تیقفوم  نامز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نامز نیا  ردمالسلا  هیلع  ماما  یگنهرف 

تشحو و زا  رپ  یتموکح  هک  قارع  زاجح و  رب  جاجح  ییاورنامرف  جاّـجح و  تسد  هب  ریبز  نبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  اـّما  .تسا  هدوب 
هنوگ چیه  رگید  دندیسر ، یم  لتق  هب  ای  دنتفرگ و  یم  رارق  متش  برض و  دروم  یماّهتا  نیرت  کچوک  هب  مدرم  دوب و  رورت  قانتخا و 

ّالا تسا و  هتفرگن  تروص  يدنت  دروخرب  جاجح  مالـسلا و  هیلع  ماما  نیب  ارهاظ  .دنا  هدادن  ماجنا  تفالخ  دض  رب  ار  یتیلاعف  شالت و 
ياه تیلاعف  هب  هیقت  عضوم  اب  دـندرک و  لمع  هنارایـشوه  ًالماک  طیارـش  نیا  رد  هرود و  نیا  رد  ماما  .دـندرک  یم  هراشا  نآ  هب  عباـنم 

.دنشاب هدادن  جاجح  نوچ  یکاّفس  نمشد  تسد  هب  يا  هناهب  ات  دنتخادرپ  شیوخ 

کلملادبع هک ، نیا  يارب  جاجح  .دوب  ناشیا  لتق  لابند  هب  جاجح  زاب  دوب  هدرک  ذاختا  ار  تیسایس  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  اب 
ار تموکح  ماود  تابث و  رگا  تشون : هفیلخ  هب  يا  همان  رد  دهدب  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  میرح  هب  ضّرعت  هزاجا  ات  دنک  یضار  ار 
شاب و رذـحرب  مشاه  ینب  نوخ  زا  : » تشون شا  همان  باوج  رد  کلملادـبع  اّما   (1) .ناسرب لتق  هب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  یهاوخ ، یم 
زا ار  نانآ  تموکح  ادخ  دعب  یتّدم  دندوب ، صیرح  نانآ  نوخ  نتخیر  رد  نایفسوبا ، لآ  هاگره  هک  مدید  نم  اریز  نک  ظفح  ار  نآ 

هفیلخ دساف  نارازگراک  نایلاو و  تسد  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  درک  یم  ارادممالـسلا  هیلع  ماما  اب  هچ  رگا  کلملادبع   (2) .درب نیب 
، يرجه لاس 87  هک  تشاد  اور  تیذا  ملظ و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ردق  نآ  هنیدم  مکاح  لیعامـسا  نب  ماشه  .دـندوبن  ناما  رد 

مدرم ربارب  ار  وا  هیبنت ، يارب  داد  روتسد  دیلو  نوچ  دش ، لزع  کلملادبع  نب  دیلو  هیحان  زا  یتقو 

ص:106

ص171. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 1
ص 171. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، نسحلاوبا  - 2
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اریز .مسرت  یمن  یسک  زا  نیسحلا  نب  یلع  زا  زج  تفگ : لیعامـسا  نب  ماشه  دیوگب ، وا  هب  دهاوخ  یم  هچ  ره  سک  ره  ات  دنراد  اپرب 
شیوخ ناراـی  هب  دنتـشذگ  شراـنک  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یناـمز  اـّما  .دوب  هتـشاد  اور  يرایـسب  ملظ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن 

دید مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دروخرب  نیا  یتقو  ماشه  .دندرک  مالس  وا  هب  ترـضح  دوخ  یتح  و  دینک » يدنت  ماشه  هب  ادابم  : » دندومرف
.دهد رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  ؛(1)  هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  تفگ :

یناورم يافلخ  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  راتفر 

نانآ تموکح  تیعورـشم  رب  نالطب  رهم  تسایـس  شور و  نیا  اب  دـندیزگ و  يرود  روج  ناـمکاح  زا  همئا  رگید  نوچمه  ترـضح 
هیلع ماما  هک  دنتشاد  يدایز  هقالع  شیوخ ، تیمکاح  هب  ندیشخب  تیعورشم  مدرم و  رتشیب  لافغا  يارب  یناورم  نامکاح  اریز  دندز ،

.دریذپب ار  نانآ  يایاده  دشاب و  هتشاد  دمآو  تفر  نانآ  اب  مالسلا 

هب یهجوت  چیه  یلو  تسا  ناگدننک  فاوط  نایم  رد  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  فاوط ، ماگنه  جح ، مسارم  رد  کلملادبع 
نیا تفگ : دز و  لهاجت  هب  ار  شدوخ  شیوخ ، ّتیعقوم  ظفح  يارب  تخانـش ، یم  ار  ترـضح  هک  نآ  اب  کلملادـبع  .درادـن  هفیلخ 

: تفگ درک و  راضحا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیلخ ، .تسا  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دنتفگ  وا  هب  .دنک  یم  فاوط  ام  شیپاشیپ  هک  تسیک 
يایند شلمع  اب  مردـپ  لتاق  : » دـندومرف شباوج  رد  ماما  ییآ ؟ یمن  ام  شیپ  ارچ  متـسین  تردـپ  لـتاق  هک  نم  نیـسحلا ! نب  یلع  يا 

: تفگ کلملادـبع  شاـب .» یـشاب ، وا  لـثم  يراد  تسود  رگا  مه  وـت  دـنک ؛ یم  بارخ  مردـپ  مـه  ار  شترخآ  درک و  هاـبت  ار  دوـخ 
هاگان .ریگ  هرهب  ام  يایند  زا  ایب و  هک  دوب  نیا  مروظنم 

ص:107

.5/217 كولملاو ، لسرلا  خیرات  يربط ، 5/170 ؛ يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 1

نایناورم رصع  رد  ینیسح  www.Ghaemiyeh.comتاداس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
http://www.ghaemiyeh.com


رپمالـسلا هیلع  ماما  يادر  هد .» ناشن  وا  هب  ار  دوخ  يایلوا  تیعقوم  تمرح و  ایادـخ  : » دومرف درک و  نهپ  ار  شیادر  مالـسلا  هیلع  ماما 
يایند هب  یجایتحا  هچ  دشاب  هتـشاد  یماقم  نینچ  ادخ  دزن  هک  یـسک  : » دندومرف کلملادبع  هب  باطخ  ماما  .دش  ناشخرد  ياهرد  زا 

(1) «. دراد امش 

هب هنیدم  زا  ار  ترـضح  نآ  دش و  لسوتم  روز  هب  دنک  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  يارب  کلملادبع  راب  کی 
دیق و ادخ ، تساوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هار  نیب  رد  .دندرک  هناور  ماش  هب  ریجنز  لغ و  رد  ار  ماما  هفیلخ ، نارومأم.درک  راضحا  ماش 
ام شیپ  تفگ : کلملادبع  راک »؟ هچ  وت  اب  ارم  : » دندومرف هفیلخ  هب  يدنت  اب  دندش و  رـضاح  کلملادبع  دزن  دنتـسسگ و  ار  دوخ  دنب 

(2) .دوب هدیسرت  رایسب  کلملادبع  هک  یلاح  رد  دش .» جراخ  سپس  و  مرادن » تسود  : » دنداد خساپمالسلا  هیلع  ماما  .نامب 

ببس نیمه  هب  .دنتشاد  یم  زاربا  اه  نآ  تفالخ  تیعورـشم  اب  ار  شیوخ  تفلاخم  عقاو  رد  افلخ ، هب  یهّجوت  یب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب هتشاد  دمآ  تفر و  تموکحلاراد  هب  دنامب و  وا  دزن  ماما  تشاد  رارصا  هفیلخ 

سوساج تفرگ و  رظن  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تّدـش  هب  دوخ ، تیمکاـح  نارود  رد  دـش ، سویأـم  ماـما  يراـکمه  زا  هفیلخ  یتقو 
زینک اب  مالـسلا  هیلع  ماما  جاودزا  یتقو  ببـس  نیا  هب  .دنهد  شرازگ  وا  هب  ترـضح  یـصوصخ  یگدنز  زا  یتح  هک  درامگ  ار  ییاه 

هب راک  نیا  اب  تساوخ  یم  هفیلخ  .درمش  دنسپان  ار  ترضح  مادقا  نیا  يا  همان  یط  دیـسر ، کلملادبع  شوگ  هب  شیوخ  هدرک  دازآ 
یتقو هک  داد  وا  هب  ینکش  نادند  خساپ  نانچ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  .تسا  هاگآ  شا ، یـصوصخ  روما  زا  یتح  هک  دنامهفب  ترـضح 

همان کلملادبع ، رسپ  نامیلس 

ص:108

.1/255 حئارجلاو ، جئارخلا  يدنوار ، بطق  - 1
.4/132 بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 2
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(1) .تسا هدرک  وت  رب  يرخافت  بجع  نیسحلا  نب  یلع  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : شردپ  هب  دناوخ ، ار 

نایناورم رصع  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یعامتجا  یگنهرف ، شقن 

یملع تالکشم  دنتخادرپ و  یهلا  فراعم  قیاقح و  رشن  هب  دعاسمان ، طیارش  نامه  رد  دوخ ، تماما  تدم  یط  نایعیش  ماما  نیمجنپ 
رد هک  ار  یمالسا » گرزب  هاگشناد   » کی سیسأت  تامدقم  ناشیا  .دندروآ  دوجو  هب  يراد  هنماد  یملع  شبنج  دندرک و  حیرـشت  ار 

دمآرس رـصع  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دندرک  مهارف  دیـسر ، تمظع  جوا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناشدنزرف  تماما  نارود 
رد یناوارف  ثیداحا  تایاور و  .دوب  ناگمه  قیدـصت  دروم  ناشیا  یقالخا  یملع و  گرزب  ماـقم  دـندوب و  مشاـه  ینب  ناـگرزب  همه 

صخـش زا  زور  نآ  ات  هک  تسا  هدنام  ياج  هب  ترـضح  نآ  زا  رگید ، مولع  عاونا  خـیرات و  ریـسفت ، یمالـسا ، ماکحا  لئاسم و  هنیمز 
(2) .تسا هتشادن  هقباس  يرگید 

ناسیک یفعج ، دـیزی  نب  رباج  .دـندرب  یم  هرهب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  زا  ناـمز  نآ  یملع  گرزب  ياـه  تیـصخش  لاـجر و 
، دـنتفر یم  رامـش  هب  نامز  نآ  گرزب  ياـهقف  زا  هک  رذـنم  نب  داـیز  کـلام و  هفینحوبا ، یعازوا ، يرهز ، كراـبم ، نبا  یناتـسجس ،

رقاب ماما  نادرگاش  زا  رفن  مان 460  شیوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش   (3) .دنا هدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  بتکم  نادرگاش  وزج  یگمه 
(4) .تسا هدرک  رکذ  ار  مالسلا  هیلع 

ماما ثیداحا  نانخس و  زا  راشرس  هعیش  ياملع  یلاجر  یخیرات و  بتک 

ص:109

.5/344 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  - 1
.3/327، بلاط یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 2

.134 ص111 ، یسوط ، لاجر  - 3
ص102. یسوط ، لاجر  - 4
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ماما  (1) .دـندوب هداد  مولع ) هدنفاکـش   ) مولعلارقاب بقل  ترـضح  هب  ببـس  نیمه  هب  تسا و  فلتخم  ياه  هنیمز  ردمالـسلا  هیلع  رقاـب 
هشوگ و رد  نانآ  زا  یخرب  هک  دـنتخادرپ  يا  هتـسجرب  ندارگاش  تیبرت  هب  دـعاسمان  یگنهرف  یـسایس و  عاضوا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع 

هیلع قداص  ماما  .دـنتخادرپ  نآ  يانب  میکحت  هعیـش و  راکفا  جـیورت  هب  عیـشت  نارادـمچرپ  ناونع  هب  نامز  نآ  یمالـسا  هعماج  راـنک 
راهچ مان  هب  مالسلا 

نآ : » دنیامرف یم  اه  نآ  هرابرد  دننک و  یم  هراشا  یلجع  هیواعم  نب  دیزی  ریـصبوبا و  نیعأ ، نب  هرارز  ملـسم ، نب  دمحم  نانآ : زا  نت 
(2) «. تسویپ دنهاوخ  ام  هب  هیقب  زا  شیپ  مه  تمایق  زور  دندش و  انشآ  ام  بتکم  اب  هک  دنتسه  نید  ناظفاح  اه 

هعیش هقف  رشن  نیودت و 

لها گرزب  ياهقف  اریز  دنتخادرپ ؛ دوجوم  یهقف  ياه  نایرج  ربارب  رد  مالسا  حیحص  هقف  رـشن  هب  نامز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
اه نآ  زا  مه  نایناورم  تموکح  هک  صوصخ  هب  تشاد ، یعیرـس  دـشر  تنـس  لـها  یهقف  بتکم  دنتـسیز و  یم  هرود  نآ  رد  تنس 

هعیش هقف  رشن  نیودت و  ار  راک  نیرت  مهم  ینامز ، طیارش  عاضوا و  هب  هجوت  تخانـش و  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دندرک  یم  تیامح 
دندرک و گنهامه  دحتم و  ار  هعیش  يرکف  ياه  نایرج  ترضح  .دنداد  تاجن  یمگردرس  زا  ار  نایعیـش  رذگهر  نیا  زا  دنتـسناد و 

زین دوبن و  یصخشم  هدش و  یهدنامزاس  ماظن  لکش و  ياراد  هعیش  نامز  نآ  رد  اریز  دنتخاس ، ادج  قَِرف  رگید  اب  ار  ندوب  هعیـش  زرم 
هب مالسلا  هیلع  ماما  تشادن و  ینّودم  هقف 

ص:110

ثیدح 219. ص 136 ، یشک ، لاجرلا  هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  - 1
.4/402 1405ه ،  موس ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  رشن  توریب ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  یبهذ ، نیدلا  سمش  - 2
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هلحن رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم و  تروص  هب  ار  یتاریثأت  یتح  دندرک  عورـش  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يراک  .دنتخادرپ  روما  هنوگ  نیا 
نادرگاش زا  هفینحوبا  سنا و  نب  کلام  دننامه  ّتنـس  لها  ياهقف  رت  شیب  هک  نیا  هژیو  هب  تشاذگ ، ياج  هب  تنـس  لها  یهقف  ياه 

(1) .دنا هدرب  یم  هرهب  ناشیا  رضحم  زا  دنا و  هدوب  ناشیا 

.تسویپ عوقو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  دش  يرفعج » هقف   » بتکم سیسأت  يارب  يا  همدقم  مالسلا  هیلع  ماما  راک  نیا 

قَرِف رگید  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دروخرب 

لکـش لاحرد  ددعتم  ياه  هقرف  فرط  زا  ییاه  يأر  هب  ریـسفت  اه و  تعدب  یتدـیقع ، يرکف ، ياه  نارحب  يرجه  مود  نرق  لیاوا  رد 
نیا لباقم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب و  زاس  رطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تعیرـش  یقیقح و  مالـسا  يارب  هک  دوب  يریگ 

، هئجرم جراوخ ، نوچمه  ییاـه  هقرف  ناـمز  نآ  رد  .دنتـشاد  هگن  ظوفحم  اـه  نآ  دـنزگ  زا  ار  یعقاو  مالـسا  دنداتـسیا و  اـه  ناـیرج 
هلباقم اه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنتشاد  تیلاعف  هریغ  هیربج و  هیردق و  هلزتعم ، نایلاغ ،

.دندرک تباث  نشور  لیالد  اب  ار  ناشدیاقع  یگیاپ  یب  دنتـشاد ، اه  هورگ  نیا  ناربهر  ناگرزب و  اب  هک  یتارظانم  یط  یتح  دـندرک و 
هجوتم شدـیاقع  نـالطب  رب  ار  وا  دـنا ، هتـشاد  جراوخ  نارـس  زا  یکی  قرزا ، نب  عفاـن  اـب  هک  ییوگتفگ  رد  ترـضح  هنومن  ناونع  هب 

(2) .دندرک

دشر هب  يرگنشور  لالدتسا و  اب  دنتخادرپ و  يداقتعا  لئاسم  ینابم و  رـشن  هب  هنامز  عاضوا  طیارـش و  زا  یهاگآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دننام نیفلاخم  یهاگآ 

ص:111

.213  - 1/212 هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  نایرفعج ، لوسر  - 1
.2/174 1413ه ، .  لوا ، پاچ  هوسا ، رشن  مق ، جاجتحالا ، یسوط ، خیش  - 2
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قح و ماظن  تشاد ، ناکما  هک  يّدح  ات  نوگانوگ  ياه  نایرج  نایم  رد  ترـضح  نآ   (1) .دندیزرو تردابم  نایلاغ  هیربج و  هیردق ،
، نایعیش دیاقع  حالصا  هب  يدعاسمان  عاضوا  نانچ  رد  ناشدوخ  تماما  لاس  هدجیه  یط  رد  دندناسانش و  مدرم  هب  ار  میقتسم  طارص 

.دنتخادرپ یهلا  فراعم  قیاقح و  هعاشا  رشن و  هب  هعیش و  ثیدح  هقف و  نآرق ، گنهرف  يایحا 

نایناورم رصع  رد  مالسلاامهیلع  همئا  نادنزرف  درکلمع 

یسایس و عاضوا  تشذگ ، هک  نانچ  دندوب و  کلملادبع  نادنزرف  کلملادبع و  ناورم ، نوچ  ییافلخ  رصاعم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یـساره زیچ  چـیه  زا  شیوخ  تردـق  رارمتـسا  يارب  یناورم  ياـفلخ  .دوبن  شخب  تیاـضر  نادـنچ  ناـشیا  رـصع  یعاـمتجا  طـیارش 

هدش راب  تّقشم  مدرم  رب  یگدنز  دندرب و  یم  رس  هب  افخ  رد  نایناورم  رصع  رد  نانمؤم  دسیون : یم  يدوعسم  هک  يروط  هب  دنتـشادن 
لفاـحم رد  اراکـشآ  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  تشادـن و  یتـمرح  ناـشلام  نوخ و  دنتـشاد و  رارق  يّدـج  رطخ  ضرعم  رد  اـه  نآ  دوب ،

(2) .دش یم  هداد  مانشد  یمومع ،

، دوش یم  هدـهاشم  یبوخ  هب  هعیـش  ثیدـحو  هقف  رد  نآ  هجیتن  زورما  هک  ار ، دوخ  یـساسا  یلـصا و  راک  ههرب ، نیا  رد  راچان  هب  ماما 
تیبرت میلعت و  نمض  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هتبلا  .دنداد  رارق  بهذم  هعاشا  گنهرف و  جیورت  نیودت و 

شیوح قح  ار  تفالخ  مالسلا  هیلع  ماما  .دنا  هتشاد  ناشیاه  تبحص  رد  ار  یسایس  یعضاوم  افلخ ، ماّکح و  دض  رب  ییاه  تبسانم  هب 
يراکمه عون  ره  زا  ار  نایعیش  اذل  .دندید  یم  عورشمان  بصاغ و  ار  افلخ  دنتسناد و  یم 
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مـساق نب  رافغلادبع  هب  هک  نانچ  دـندرک ، یم  عنم  دوب ، هدـش  زیوجت  یلیالد  هب  انب  هک  يدراوم  رد  زج  هب  رابرد ، افلخ و  اب  يرایمه  و 
ریصب وبا  ای   (1) «. تسین زیاج  وت  يارب  منیب و  یمن  حالـص  رابرد  هب  ار  وت  دمآ  تفر و  هفیلخ و  هب  ار  وت  ندش  کیدزن  نم  : » دـندومرف

راک هب  لاغتشا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم 

هزادنا هب  یّتح  دییاینرد ، نانآ  تمدـخ  هب  زگره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .مدرک  لاؤس  رابرد  رد  مادختـسا  یتموکح و  روما  رد 
رگم دریگ ، یمن  يا  هرهب  نانآ  يّدام  يایازم  زا  دیآ و  یمن  رد  نانآ  تمدخ  هب  سک  چیه  اریز  بکرم ، رد  ملق  نتفر  ورف  هبترم  کی 

(2) «. دوش دراو  همطل  وا  نید  هب  هزادنا  نامه  هب  هک  نیا 

دـندش و تحاراـن  دـنور ، یم  دـیدج  مکاـح  دزن  هب  تینهت  کـیربت و  يارب  مدرم  هک  دـندش  هجوـتم  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  يزور 
درک و یپ  رفن  کی  ار  حلاص  هقان  مدرم  يا  : » دندومرف مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا .» شتآ  ياهرد  زا  يرد  یلاو  هناخ  : » دندومرف

تردق هب  دساف  رئاج و  یمکاح  هک  ینامز  سپ  .دش  لزان  ناگمه  هب  باذع  دندوب ، راک  نآ  هب  یـضار  مدرم  هدوت  نوچ  یلو  تشک 
(3) «. دیهدن يرای  شمتس  روج و  ریسم  رد  ار  وا  دیشابم و  شمکح  هب  یضار  دسر ، یم 

: دـندومرف یم  دـندرک و  یم  عنم  افلخ  هب  تمدـخ  ای  رابرد و  هب  دورو  زا  ار  نایعیـش  یفلتخم  ياه  شور  قرط و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تساوخ یم  مالسلا  هیلع  ماما  دنرانکرب .» هدش و  لزع  یهلا  نید  زا  ناشیا ، ناوریپ  ملاظ و  نایاوشیپ  نیا  انامه  »

متـس دروم  ار  ادخ  ناگدنب  تفالخ ، دنـسم  رب  اّکتا  اب  دناوت  یمن  دشاب و  يرادنید  یعدم  دناوت  یمن  يرئاج  مکاح  چیه  هک  دـیوگب 
زا دنهد و  هولج  عورشمان  قحان و  ار  تفالخ  ات  دندوب  ددص  ردمالسلا  هیلع  ماما  نانخس  نیا  اب  .دهد  رارق 
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.دنزاس هدامآ  ناشنامز  يافلخ  دض  رب  ار  مدرم  ناهذا  شیوخ  ياه  هتفگ  اب  یفرط 

حبصأ لداع ، رهاظ  لجوزع  هّللا  نم  هل  ماما  همالا ال  هذه  ْنِم  حبصا  نم  دّمحم ! يا  : » دنیوگ یم  ملسم  نب  دمحم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا بوصنم  لداع و  راکشآ ، یماما  نودب  تّما ، نیا  زا  سک  ره   (1) ؛» قافن ٍرفک و  هتیم  تام  هلاحلا  هذه  یلع  تام  نا  و  اهئات ، ًالاض 
زین همادا  رد  تسا و  هدرم  قافن  رفک و  لاح  رد  دریمب  لاح  نیا  رد  رگا  دـتفا و  یم  تریح  هب  هدـش و  هارمگ  درب ، رـس  هب  ادـخ  بناج 

«. دنناشک یم  یهاارمگ  هب  ار  نارگید  دنا و  هدش  فرحنم  ادخ  نید  زا  ناشناوریپ  ناراکمتس و  دمحم  يا  : » دنیامرف یم 

زاربا ار  نایناورم  تفالخ  تیعورـشمان  دوخ و  تماما  اراکـشآ  هنامز ، طیارـش  عاضوا و  رطاخ  هب  تحلـصم و  ربانب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یممالسلا هیلع  داجـس  ماما  لوق  زا  ترـضح  دوخ  هک  نانچ  دننک  یم  هیقت  راچان  هب  ناشردپ  هریـس  شور و  دننامه  هکلب  دننک ، یمن 

نید دنکن  هیقت  هک  یسک  تسا ، نم  ناردپ  نید  نم و  نید  هیقت  هل ؛» هیقت  نَمل ال  نید  الو  یئابآ  نید  ینید و  نم  هّیقتلا  ّنإ  : » دنیامرف
(2) .درادن

ياه هیصوت  نمض  رد  ترـضح  نآ  تسا  هدوب  هنایفخم  يّرـس و  رتشیب  دنا ، هتـشاد  یـسایس  یـشالت  تکرح و  رگا  مالـسلا  هیلع  ماما 
افعض و کمک  هب  ناتنادنمناوت  نادنمتردق و  دیـشاب ، رگیدکی  بظاوم  : » دندومرف دندوب  قارع  مزاع  هک  نایعیـش  زا  یهورگ  هب  دوخ 

(3) «. دینکن رشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  ام  رما  دیزاسن و  المرب  ار  ام  ّرس  اّما  دنهد  يرای  ار  اه  نآ  دنباتشب و  ناناوتان 

تفایرد مهف و  یگدامآ  مدرم  همه  دوبن و  بسانم  هعماج  طیارش  نوچ 
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ناوریپ طقف  دـنزرو و  بانتجا  ناگمه  يارب  شیوخ  هار  ندـش  المرب  زا  دـندوب  ریزگان  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـشادن ، ار  تقیقح  قح و 
ياشفا اب  دیرادب و  ناهنپ  ار  ام  رارـسا  هک  دندیزرو  یم  دیکأت  شیوخ  نارای  هب  اهراب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنزاس  هاگآ  ار  دوخ  ّصاخ 

(1) .دینکن لیمحت  ام  رب  ار  مدرم  موجه  اه ، نآ 

هدوب نید  ماکحا  يارجا  ینید و  يربهر  تموکح و  نید ، غیلبت و  دیحوت ، مایپ  ندناسر  همئا  رگید  دننام  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شقن 
یئآراک ترورض و  ینامز  رد  يا  هویش  ره  هک  ارچ  دنا  هتشاد  ار  يا  هژیو  یشم  طخ  شیوخ  هنامز  طیارش  ساسارب  مه  ناشیا  .تسا 

وا نینسح  بلاط و  یبا  نب  یلع  ارچ  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  نارمح  دشاب ، هدوهیب  وغل و  يرگید ، طیارـش  رـصع و  رد  اسب  هچ  دراد و 
همانرب لبق  زا  : » دندومرفمالسلا هیلع  ماما  دنتفر ؟ شیپ  تداهش  ات 

ره دنا و  هدرک  لمع  شیوخ  هفیظو  قبط  نانآ  تسا و  هدیسر  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قیرط  زا  هدرک و  نّیعم  دنوادخ  ار  ام 
زین وا  توکس  هتخادرپن ، تفالخ  دض  رب  گنج  دربن و  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يرابدرب  توکـس و  هویـش  هک  ام  نادناخ  زا  مه  سک 

(2) «. تسا هدوب  شا  هفیظو  هب  ماجنا  ملع و  ساسارب 

یفرط زا  تسین و  اّیهم  هناّحلسم  مایق  يارب  عاضوا  هک  دندش  هجوتم  شیوخ  ینامز  طیارـش  عاضوا و  هب  هاگن  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هدش هعماج  یملع  راکفا  دراو  يّدام  ياه  هفـسلف  هناگیب و  ياه  هشیدنا  دنا و  هدش  فرحنم  نآ  ياه  همانرب  مالـسا و  زا  هعماج  مدرم 
هیلع ماما  .دنتسناد  مالـسا  لیـصا  گنهرف  يایحا  هعماج و  حالـصا  ار  شیوخ  یعامتجا  یـسایس و  یـشم  طخ  نیرت  هدمع  اذل  تسا ،
نداد قوس  افلخ و  هب  ندرک  کمک  نتفر و  زا  نایعیش  عنم  افلخ ، دیلپ  هرهچ  میسرت  يزیتس و  ملظ  هب  یگنهرف  شقن  لابند  هب  مالـسلا 

هک شیوخ  هریس  شور و  زا  یتیعقوم  چیه  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دنتخادرپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يوس  هب  مدرم 
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تداهـش هب  کلملادبع  نب  ماشه  تسد  هب  هک  نیا  ات  دنتـشادنرب  تسد  دوب ، تفالخ  یعقاو  هرهچ  میـسرت  مدرم و  تیاده  دومنهر و 
.دندیسر

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  یعامتجا  یگنهرف و  شقن 

یگنهرف و ياـه  تیلاـعف  هرود  ود  ره  رد  دـنا و  هدرک  یگدـنز  نایـسابع  ناـیوما و  تفـالخ  هرود  ود  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
كرابم رمع  زا  لاس  هاجنپ  ترضح.مینک  یم  هراشا  نایناورم  رصع  رد  ناشیا  یگنهرف  شقن  هب  طقف  اج  نیا  رد  .دنا  هتشاد  یعامتجا 

.تسا تیمها  ياراد  هرود  نیا  رد  ناشیا  درکلمع  شقن و  نیاربانب  دندرک ، يرپس  نایناورم  تفالخ  رصع  رد  ار  شیوخ 

ماما .رامح  ناورم  دیلو و  نب  میهاربا  دیلو ، نب  دیزی  دیزی ، نب  دیلو  کلملادبع ، نب  ماشه  زا : دـنترابع  ناشیا  رـصاعم  یناورم  يافلخ 
طیارـش .درک  یم  یگدـنز  دوب  تفالخ  یگتخیـسگ  مه  زا  فعـض و  هرود  اب  فداصم  هک  نایناورم  تفـالخ  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع 

فعـض و راچد  یـسایس  رظن  زا  ّتیمکاح  اریز  تسا ؛ هدـشن  رارکت  يرگید  ماما  چـیه  نامز  رد  ناـشیا ، رـصع  یگنهرف  یعاـمتجا و 
اب هزرابم  شکمشک و  لاح  رد  لاس  تّدم 30  هب  هورگ  ود  نیا  دوب و  هتفرگ  لکـش  نایـسابع )  ) يا هزات  دنمناوت  هورگ  هدش و  لزلزت 

يارب یتصرف  هتـشذگ  دـننام  دوب و  هدـش  یموق  یگناخ و  تافالتخا  اه و  عازن  راتفرگ  نامز  نیا  رد  يوما  تفالخ  .دـندوب  رگیدـکی 
.تشادن قانتخا  راشف و  داجیا 

شبنج هعماج  رد  دنتـسناوت  دوب ، هدـش  مهارفمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  یعامتجا  یگنهرف و  تیلاعف  يارب  طیارـش  هک  اج  نآ  زا 
.دنزادرپب هفسلف  موجن و  بط ، مالک ، هقف ، ثیدح ، ریسفت ، تئارق ، نوچ  یفلتخم  مولع  هب  دننک و  داجیا  یگنهرف  يرکف و 

شیپ تصرف  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـندناسر  مامتا  جوا و  هب  دوب ، هدرک  عورـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  ار  يراک  ناشیا 
، هعماج زاین  هب  هجوت  اب  هدمآ و 
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دــنداهن و ناـینب  ار  یمیظع  یملع  تارظاـنم  سلاـجم و  سرد و  سـالک  دــنتفرگ و  ار  ناشردــپ  یگنهرف  یملع و  تـضهن  هلاــبند 
(1) .دندرک تیبرت  هتسناد ، رفن  رازه  راهچ  رب  غلاب  دیفم  خیش  ار  اه  نآ  دادعت  هک  ار  يرایسب  نادرگاش 

(2) .تسا هدرک  رکذ  ار  ترضح  نادرگاش  رتشیب  مان  یسوط  خیش 

لضفم ملسم ، نب  دمحم  مکح ، نب  ماشه  ترـضح ، ندارگاش  هلمج  زا  .دنا  هداد  ماجنا  ار  ینایاش  تامدخ  نادرگاش  نیا  زا  کی  ره 
.دنا هدوب  نایح  نب  رباج  و 

ماما نادرگاش  زا  هفینحوبا  نوچمه  اه  نآ  قَِرف  ناگرزب  یتح  ّتنس و  لها  ناوریپ  هکلب  دوبن  نایعیـش  هب  رـصحنم  ترـضح  نادرگاش 
رد .دنا  هدوب  مالسلا  هیلع 

.دنتسج یم  تکرش  هریغ  زاجح و  ماش ، ناسارخ ، هفوک ، هرصب ، دننام  زور  نآ  یمالسا  دالب  مامت  زا  ناشیا  سرد  سالک 

زا ماما  فدـه  .دـنا  هدرب  هرهب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  زا  هک  درب  یم  مان  زور  نآ  دالب  مامت  زا  ار  یتوافتم  نادرگاش  یـسوط  خـیش 
شرورپ ار  یعیش  ياه  هشیدنا  هعیش و  هک  دوب  نیا  یهقف  یملع و  عیـسو  هزوح  سیـسأت  سرد و  سالک  لیکـشت  نادرگاش و  تیبرت 

هعومجم نید و  دنتساوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  .دنهد 

یمسر ناهیقف  هقف  ربارب  رد  ار  يرفعج » هقف   » دننک و حالـصا  دوب ، هدش  فیرحت  هتـشذگ  طیارـش  عاضوا و  رد  هک  ار  یعرـش  نیناوق 
.دنشخب قنور  ماجسنا و  هعیش  بتکم  هب  دنزاس و  رارقرب  زور  نآ 

فلاخم ياه  هشیدنا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخرب 

رب دوب و  فلتخم  بهاذم  قَِرف و  شیادیپ  اه و  هشیدنا  دروخرب  رصع  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رصع  دش  هراشا  هک  نانچ 
ناناملسم دروخرب  رثا 

ص:117

ص 271. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
.دعب هب  زا ص 155  یسوط ، لاجر  - 2
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مالسا یفرعم  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتسیاب  هک  دش  مالسا  هزوح  دراو  يدیدج  تالاکـشا  تاهبـش و  یمالـسا ، ریغ  دیاقع  اب 
نیا رد  عیشت  ینابم  یعقاو و 

.دنداد یم  خساپ  تاهبش  نآ  هب  هرود 

هب هیفنح  قرف  ياوشیپ  هفینحوبا  اب  هک  نانچ  .دوب  هرظانم  هثحابم و  ياه  هسلج  لیکشت  مالسلا  هیلع  ماما  یتازرابم  ياه  شور  زا  یکی 
«. تسا ناطیـش  هتـشاد  رظن  ساسا  نیا  رب  هک  یـسک  نیلوا  : » دندومرف دندرک و  یهن  نآ  هب  ياوتف  سایق و  زا  ار  وا  دنتخادرپ و  هثحابم 

(1) .دنتشاد رذحرب  راک  نیا  زا  بولغم و  ار  وا  هرظانم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یم ثحب  هب  رگید  دـیاقع  بهاذـم و  ناربـهر  صاخـشا و  اـب  هک  دوـب  نیا  رگید  قَِرف  اـب  دروـخرب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگید  شور 
بهذم وریپ  هک  مکح  نب  ماشه  هکنانچ  .دنریذپب  ار  یقیقح  مالسا  هک  دنتساوخ  یم  اهنآ  زا  نانآ ، نتخاس  بولغم  زا  سپ  دنتسشن و 

دنام ورف  باوج  رد  وا  دیـسرپ و  يا  هلأسم  وازامالـسلا  هیلع  ماما  .تخادرپ  هرظانم  هب  یبهذم  لئاسم  نوماریپ  ماما  اب   (2) دوب هّیمهج » »
هیلع ماما  .درک  زجع  راهظا  دش و  بایفرـش  ماما  دزن  هب  دزاس  هدامآ  ار  یباوج  تسناوتن  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  یلو  تساوخ ، تلهم  و 

نآ خـساپ  هدـهع  زا  تسناوتن  ماشه  زاب  دـندرک ، حرطم  تخاـس ، یم  لزلزتم  ار  هّیمهج  بهذـم  ناـینب  هک  ار  يرگید  هلأـسم  مالـسلا 
(3) .درک كرت  ار  هسلج  هودنا  تریح و  اب  دیآرب و 

ص:118

ثیدح 22. ، 1/221 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ادخ و مالک  تسین و  یتردق  ار  هدـنب  ًالـصا  دـنتفگ  یم  اه  نآ  .دـنتفگ  یم  هیمهج  یبسار ، ناوفـص  نب  مهج  زرحموبا  ناوریپ  هب  - 2

للملا یناتـسرهش ، ك.ر : .دـندیگنج  هیما  ینب  تموکح  اب  دـنتفرگرب و  حالـس  تبقاـع  ناـنآ  .دنتـسناد  یم  ثداـح  ار  دـنوادخ  ملع 
.80  - 1/79 .ش ،  1364 موس ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، لحنلاو ،

ش476. ص256 -  یشک ، لاجرلا  هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  - 3
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بتکم رد  درک و  شـشوک  شالت و  هعیـش  ینابم  حیرـشت  مالـسا و  جـیورت  هار  رد  رمع  رخآ  ات  دروآ و  نامیا  هرظاـنم  نیا  زا  سپ  وا 
.دوبر ترضح  نارای  رگید  زا  ار  تقبس  يوگ  هک  دیشخرد  نانچ  عیشت 

نایلاغ اب  دروخرب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يارب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دمآ  دوجو  هب  یقیقح  مالـسا  يارب  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  دوب  ینایرج  نیرت  كانرطخ  ّولغ  نایرج 
رود هعیش و  بیذهت 

هب هجوت  اب  نایلاغ ، نایعیـش و  نایم  طابترا  ببـس  هب  هک  دنداد  یم  لامتحا  ناشیا  نوچ  .دـندرک  شالت  ّولغ  نایرج  زا  نایعیـش  ندرک 
اب طابترا  زا  ار  نایعیـش  تحارـص  اب  هاگ  دنوش ، هدناشک  ّولغ  لها  يوس  هب  هعیـش  زا  یناسک  تالغ ، رد  دوجوم  یلامتحا  ياه  هبذاج 

.دندرک یم  عنم  نایلاغ 

تسشن و تالغ  اب  لّضفم  يا   (1) ؛» مهوحفاصت الو  مهوبراشت  الو  مهولکاؤتالو  مهودعاقت  ال  لّضفم ! ای  : » دیامرف یم  لّضفم  هب  ماما 
.دینکن هحفاصم  نانآ  اب  دیشونن و  يزیچ  ناشهارمه  دیوشن و  اذغ  مه  نانآ  اب  دینکن و  تساخرب 

سلاجت الف  نونوعلم  هباحـصاو  نوعلم  عدجألا  بنیز  یبأ  دمحم  باّطخلاوبا  اّمأ  و  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  یتیاور  رد 
نیـشنمه وا  مارم  هب  نیدـقتعم  اب  سپ  دـننوعلم ، شباحـصا  باـطخلاوبا و   (2) ؛» ءآرب مهنم  یئاـبآ  ٌءيرب و  مهنم  ّیناـف  مهتلاـقم  لـها 

نیکرشم اراصن و  دوهی ، سوجم ، زا  رتدب  یتح  نایلاغ  نیا  دومرف ، یم  مالسلا  هیلع  ماما  .میرازیب  وا  زا  مناردپ  نم و  دیوشن ؛

ص:119

ش525. ص 297 ، یشک ، لاجرلا  هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  - 1
.12/315 1408ه ، .  لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  هسسؤم  رشن  مق ، لئاسولا ، كردتسم  یسربط ، نیسح  ازریم  - 2
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نم هّللا  نعل  و  انـسفنأ ، یف  هلوقن  ام ال  انیف  لاق  ْنَم  هّللا  نعل  : » دـندومرف یم  دـندرک و  یم  نیرفن  ار  اه  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دنتـسه 
انقلخ يّذلا  هّللا  هیدوبعلا  نع  انلازأ 

تنعل تسین و  ام  رد  هک  دیوگب  یمالک  فرحام و  هرابرد  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  دنوادخ   (1) ؛» انیصاون هدیب  انداعم و  انبآم و  هیلإو 
.دنادب رت  شیب  ادخ  یگدنب  زا  ار  ام  هک  ار  یسک  دنک 

دروم ار  اه  هقرف  نیا  دندرک و  یم  عنم  اه  نآ  اب  ترـشاعم  زا  ار  نایعیـش  دندرک و  یم  هزرابم  زین  رگید  ياه  هقرف  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
لها اب  ینیشنمه  زا   (2)« انیبم ًالالـضو  ارفک  بلقلا  یف  تبنت  اّهناف  عدبلا ، لهأ  هسلاجم  رَذحا  َو  : » دندومرف یم  دـنداد و  یم  رارق  نعل 

.دوش یم  بلق  رد  راکشآ  یهارمگ  رفک و  ّومن  دشر و  ثعاب  اریز  دینک ، زیهرپ  تعدب 

نایناورم رصع  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یسایس  درکلمع 

.دوب نایسابع  ندیسر  تردق  هب  نایناورم و  لاوز  طاطحنا و  هرود  نایناورم و  یتسس  فعض و  رـصع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصع 
یسایس ياه  تیلاعف  دننک و  شالت  یگنهرف  یملع و  ياه  هنیمز  رد  ات  دش  داجیا  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  تصرف  نیرتهب  هرود  نیا  رد 

رگا نارای ، یمک  هب  هجوت  اب  عاضوا  نآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنهد  همادا  شیوخ  یبلط  حلص  عضوم  ظفح  نمـض  ار  شیوخ 
یگنهرف روما  هب  اهنت  هکلب  دـندرکن  مایق  افلخ  دـض  رب  هناّحلـسم  تروص  هب  اـّما  دـندوب ، كاـنمغ  یناورم  ياـفلخ  متـس  ملظ و  زا  هچ 

هیلع ماـما  رظن  زا  اریز  دـندرک ؛ هدنـسب  نایعیـش  تیادـه  داـشرا و  یمالـسا و  ریغ  قَِرف  اـب  هزراـبم  یمالـسا ، مولع  سیردـت  نوـچمه 
.تشادن يرگید  هجیتن  يدوبان  تسکش و  زج  نآ  تامّدقم  ندوب  مهارف  نودب  تیمکاح  اب  راکشآ  هزرابممالسلا 

ص:120

ش542. ص302 ، یشکلاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  - 1
.12/315 لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  - 2
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قافتا هچ  ریدس  يا  تفگ : يا ؟ هتسشن  هچ  ار  يادخ  متفگ  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  نم  دنک : یم  لقن  یفریص  ریدس 
: متفگ دنـشاب ؟» نت  دنچ  ینک  یم  رکف  : » تفگ ماما  .میوگ  یم  نخـس  تنارای  نایعیـش و  ناتـسود و  یناوارف  زا  متفگ : تسا ؟ هداتفا 

یلو تفگن  يزیچ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دیوگ : یم  یفریص  .ناهج  مدرم  زا  یمین  دیاش  رازه و  تسیود  دیاش  رازه و  دصکی 

دادعت هب  ام  نایعیش  رگا  ریدس  يا  : » دنتفگ دنتسیرگن و  دنفسوگ  هلگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  میتفر ، عبنی »  » يوس هب  ترضح  نآ  اب  نوچ 
(1) .دنک یمن  زواجت  ات  هدفه  زا  اه  نآدادعت  مدید  مدرک  هاگن  یتقو  متسشن .» یمن  ياج  رب  دندوب  اهدنفسوگ  نیا 

يارب یمادقا ، ره  زا  لبق  ماما  دوبن و  یفاک  تموکح  نتفرگ  تسد  رد  اهنت  ، باحـصا نارای و  دادعت  یمک  هنامز و  عاضوا  هب  هجوت  اب 
.دندرک هدامآ  ار  مدرم  یتدیقع  يرکف و  ظاحل  زا  و  دنتشادرب ، ماگ  اه  نآ  حالصا  مدرم و  يرادیب  یهاگآ و 

داجیا تماما ، هب  داقتعا  اب  ار  يریگارف  یعیش  نایرج  دندرک و  تیبرت  ار  يرایسب  نادرگاش  سرد ، سالک  ندرک  ریاد  اب  ترضح  نآ 
یگنهرف و ياهراک  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تفای  ترهش  يرفعج  عیـشت  هقف و  هب  هک  دنداهن  ناینب  ار  هعیـش  هقف  دندرک و 

مازعا یطیارش  عاضوا و  نانچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یـسایس  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  .دنتخادرپ  یـسایس  ياه  تیلاعف  هب  هیقت  تیاعر  اب 
هفوک لها  زا  یصخش  هک  نانچ  داتـسرف ، یم  فلتخم  قطانم  هب  یناگدنیامن  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  تماما  غیلبت  روظنم  هب  ناگدنیامن 

مرگرس یتّدم  تفر و  ناسارخ  هب  صخـش  نآ  .دنک  توعد  ناشیا  تیالو  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ناسارخ  هب  شیوخ  یگدنیامن  هب  ار 
دندش و رکنم  دندز و  زاب  رس  مه  یعمج  دندرک و  تعاطا  دنداد و  وا  هب  تبثم  خساپ  یعمج  .دوب  غیلبت 

ص:121

ثیدح 4. ، 2/342، یفاک لوصا  ینیلک ، خیش  - 1
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مالـسلا هـیلع  قداـص  ماـما  دزن  هـب  رما  تـقیقح  زا  یهاـگآ  يارب  ار  يا  هدـنیامن  هورگ  ره  دـنتفرگ و  شیپ  رد  طاـیتحا  هار  يا  هتـسد 
(1) .دنداتسرف

جیورت شراک  هک  یتاغیلبت  هکبـش  نینچ  سیـسأت  .دوب  ترـضح  نآ  یـسایس  ياه  تیلاعف  زا  یـشخب  طیارـش  نآ  رد  اهراک  عون  نیا 
هاگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  شخبرمث  ریگمشچ و  يراک  تسناوت  یم  دوب ، تماما  هلأسم  نییبت  مالسلا و  هیلع  یلع  لآ  تماما 

يارحـص هّجح  يذ  مهن  زور  دیوگ : یم  مادقملا  یبا  نب  ورمع  .دـنا  هتخادرپ  شنادـناخ  دوخ و  تماما  قح  هب  زین  یمومع  مسارم  رد 
دنلب يادص  اب  دنداتسیا و  مدرم  عامتجا  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ناهگان  هک  دوب  ّتیعمج  زا  ّولمم  صاخ ، مسارم  يادا  يارب  تافرع 

: دندومرف دنونشب  همه  هک 

، ّیلع نب  دّمحم  مث  نیسحلا ، نب  یلع  مث  نیـسحلا ، مث  نسحلا ، مث  بلاط  یبا  نب  یلع  ناک  مث  مامإلا  ناک  هّللا  لوسر  َّنإ  سانلااهیا ! »
« ...مث

نینچ زا  ترـضح  نآ  لاح  نیا  اب  .تشاد  دوجو  همکاح  هاگتـسد  هیحان  زا  رطخ  لامتحا  هک  تفگ  یم  نخـس  نینچ  یلاـح  رد  ماـما 
مالسلا هیلع  ماما  هک  هدش  لقن  ینانک  حابـصلا  یبا  زا  .تخادرپ  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  عافد  هب  تفرگ و  هرهب  ییاه  تیعقوم 

بجاو مزال و  مدرم  رب  ار  ام  تعاطا  ادـخ  هک  میتسه  یناسک  ام  : » درک یم  فیـصوت  نینچ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رگید  دوخ و 
تعاطا : » دندومرف دندرب و  مان  ار  هتشذگ  ناماما  کی  کی  سپـسمالسلا  هیلع  ماما  تسام .» رایتخا  رد  لاملا  وفـص  لافنأ و  تخاس و 

رد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سپ  تماما  ملع و  ثاریم  هک  دندنامهف  شیوخ  تانایب  نمـض  رد  و  تسا » یمتح  بجاو و  ناشنامرف  زا 
(2) .تسا ناشیا  رایتخا 

هب رما  زا  اّما  دندرک  یم  هیقت  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناشّدج  راوگرزب و  ردپ  دننام  هچ  رگا  طیارـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
داشرا و رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

ص:122

.47/72 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ثیدح 6. ، 1/186 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  - 2
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رذحرب افلخ  اب  نتخیمآ  زا  ار  اه  نآ  شیوخ ، نارای  باحـصا و  تیبرت  سیردت و  نمـض  رد  دـندوبن و  رادرب  تسد  نایعیـش  تیادـه 
یهاوخداد نیا  رد  و  درادرب ، هفیلخ  اـی  یـضاق  يوـس  هب  یماـگ  رگا  شتایاکـش  رد  نمؤـم  هک  دـندومرف  یم  هراوـمه  دنتـشاد و  یم 

.تسا هدش  کیرش  هفیلخ  هانگ  رد  دوش ، رداص  ادخ  مکح  زا  ریغ  یمکح 

یفـالتخا شردارب  اـب  هک  سک  ره  و  دـینکن ، هعجارم  متـس  لـها  هب  دوخ  نیب  تاـفالتخا  رد  زگره  : » دـندومرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب ود  نآ  هک  دش  دـهاوخ  بجوم  رما  نیا  دـنکن ، نینچ  رگا  دـنک و  يرواد  ود  نآ  نیب  هک  دـهاوخب  يرگید  ردارب  زا  دراد ، یقوقح 

(1) «. دننک عوجر  تموکح  نارگمتس و 

هک دش  لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  ببـس  نیمه  هب  درادن و  تیعورـشم  تفالخ  تیمکاح و  هک  دنامهف  یم  هنوگ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار رگمتس  هک  یسک  دنک و  یم  متس  هک  یسک  تسا و  مارح  : » دندومرف تسیچ ؟ دریگ  یم  تقو  تفالخ  زا  یضاق  هک  یلوپ  فیلکت 
مه نارگمتس  اب  : » دندرک هراشا  نآرق  هیآ  نیا  هب  دعب  و  دنکیرش .» متس  رد  هس  ره  تسا ، یضار  متس  هب  هک  یسک  دناسر و  یم  يرای 

(2) «. تفرگ دهاوخرد  ار  امش  شتآ  هنرگ  دیوشن و  تسد 

چیه مه  افلخ  دندشن و  کیدزن  يرادمامز  هب  زگره  دندوب ، رـصاعم  يرایـسب  يافلخ  نایاورنامرف و  اب  هک  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ 
ناشیا هک  دناسر  یم  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  شور  هریس و  نیا  .دننک  بلج  دوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دندشن  ّقفوم  هاگ 

.دنتسناد یم  دنسپان  دودرم و  ار  اه  نآ  ياهراک  دندوب و  یضاران  تفالخ  هاگتسد  زا 

ص:123

.ءاضقلا باب  ، 18/4 1401ه .  مجنپ ، پاچ  هیمالسإلا ، هبتکم  رشن  نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعلا ، رحلا  نسحلا  نب  دمحم  خیشلا  - 1
.113/ دوه - 2
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نایناورم تفالخ  رصع  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نادنزرف  درکلمع  مجنپ : لصف 

ناینسح

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  یـسانشزاب  يارب  مالـسلا -  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  هب  یخیرات  ظاـحل  زا  ناینـسح  حالطـصا 
ظاحل زا  .ددرگ  یم  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  نسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  نب  دیز  هب  ناینـسح  بسن  .دوش  یم  قالطا  ناینیـسح - ) )

نورق یـسایس  یخیراـت و  ياهدادـیور  ثداوـح و  رد  اریز  دور ، یم  راـک  هب  نسح  نب  نسح  نادـنزرف  يارب  حالطـصا  نیا  یخیراـت 
نارصاعم طسوت  حالطصا  نیا  .دننک  سیسأت  نمی  برغم و  رد  ییاه  تموکح  دندش  قفوم  دندوب و  شقن  بحاص  یمالسا  نیتسخن 

.تفر یم  راک  هب  ینسح  ناگدننک  مایق  دروم  رد  يرجه  مود  نرق  ینعی  نامز  نامه  رد  هکلب  هدشن  عادبا 

: تسا هتفگ  یتایبا  هیکز  سفن  هب  باطخ  يریبز  بعصم  نب  هّللادبع 

انتعاطب ضهنن  مکتعیب  اوموق 

(1) نسح ینب  ای  مکیف  هفالخلا  نا 

، لیعامـسا هزمح ، نسح ، نب  رمع  نسح ، نب  نسح  نسح ، نب  دـیز  زا : دـنترابع  هک  دـنا  هدوـب  دـنزرف  ياراد 16  یبتجم  نسح  ماـما 
، مساق هّللادبع ،

ص:124

ص 447. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  نیسح  نب  یلع  - 1
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(1) .هیقر هملس و  ّما  هّللادبع ، ّما  همطاف ، نیسحلا ، ّما  نسحلا ، ّما  نیسح ، نامحرلادبع ، هحلط ، رکبوبا ،

ياه مان  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنزرف  هس  دـنا و  هدـنام  ياج  هب  نسح  دـیز و  ياهمان  هب  شدـنزرف  ود  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لسن 
ياجرب یلسن  ترضح  روکذ  نادنزرف  رگید  زا  دندیـسر و  تداهـش  هب  هّللادبع  ابا  هارمه  هب  اروشاع  هعقاو  رد  هّللادبع  رکبوبا و  مساق ،

.تسا هدنامن 

.میشاب هتشاد  يوما  رصع  رد  ناینیسح  اب  ناینـسح  تابـسانم  هوحن  نوماریپ  یلک  یثحب  دمآرد ، شیپ  ناونع  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
مالـسلا هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  یخرب  .میتسه  نایولع  نایم  تواـفتم  ياـه  یـشم  اـه و  هقیلـس  زورب  دـهاش  ـالبرک  ماـیق  زا  دـعب 

ذاختا ار  هنارگـشزاس  لدـتعم و  یتسایـس  دـندرکن ، تاشامم  نایوما  اـب  هک  هیفنح ، نب  دـمحم  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  فـالخرب 
نسح نب  دیز   (2) .دروآرد کلملادبع  نب  دیلو  يرسمه  هب  ار  وا  تشاد و  بنیز  مان  هب  يرتخدمالـسلا  هیلع  نسح  نب  نسح  .دندرک 

(3) .درک جیوزت  کلملادبع  نب  دیلو  هب  ار  وا  هک  تشاد  هسیفن  مان  هب  يرتخد  زین 

رقاب ماما  .دـیآ  یم  باسح  هب  نایوما  نایولع و  طباور  نسُح  رد  یفطع  هطقن  زیزعلادـبع  نب  رمع  تفالخ  زاـغآ  يرجه و  دـص  لاـس 
زا كدـف  دروخ و  مه  هب  هرابود  نایوما  نانآ و  هطبار  زیزعلادـبع  نب  رمع  گرم  اـب  یلو  دـناد  یم  هیما  ینب  بیجن  ار  وا  مالـسلا  هیلع 

هراشا هک  نانچ  .میزادرپ  یم  ینسح  تاداس  یفرعم  هب  ناینیسح ، ناینسح و  هطبار  هب  نتخادرپ  زا  لبق   (4) .دش هتفرگ  تاداس  تسد 

ص:125

.دشاب یم  رکبوبا  نامه  هّللادبع  هک  هدش  هراشا  باتک  نیا  رد  ص68 . بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 1
.4/7 تاقبط ، دعس ، نبا  - 2

ص65. بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 3
ص260 و ص262. افلخلا ، خیرات  یطویس ، - 4
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44  ) یّنثم نسح  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  نسح  نب  نسح  .دندنام  ياجرب  نسح  دیز و  ياه  مان  هب  نت  ود  یبتجم  ماما  نادنزرف  زا  دش 
راگزیهرپ و لضاف ، ار  وا  دـیفم  خیـش  .دـنا  هدـشن  وا  ضّرعتم  لاجر  ياملع  دوب و  دوخ  نامز  نایولع  ریهاشم  ناـگرزب و  زا  97ه ).  - 
ود زا  درک  داهنـشیپ  شردارب ، رـسپ  نسح ، هـب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  دـیوگ : یم  یـسربط  خیـش   (1) .تسا هتـسناد  ردـقلا  لیلج 
نم : » دندومرفمالسلا هیلع  ماما  درک  توکـس  تلاجخ  ببـس  هب  ینثم  نسح  نوچ  یلو  دنک ، باختنا  يرـسمه  هب  ار  یکی  شنارتخد 

هعقاو رد  هّللادـبع  ابا  اب  ینثم  نسح   (2) «. منیزگ یم  رب  وت  يرسمه  يارب  دراد  همطاف  مردام  هب  يرایـسب  تهابـش  هک  ار  همطاف  مرتخد 
ییاهر دایز  نب  هّللادیبع  تسد  هب  گرم  زا  شیوخ  ییاد  هطساو  هب  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  دش و  یمخز  یلو  تسج  تکرـش  البرک 

نینمؤملاریما تاقدص  تیلوت  تفر و  یم  رامش  هب  مشاه  ینب  ناگرزب  الـضف و  زا  هنیدم  رد  وا   (3) .تفر هنیدـم  هب  اج  نآ  زا  تفای و 
نب جاجح  .دزاس  کیرـش  رما  نیا  رد  ار  اه  نآ  دشن  رـضاح  و  تشاد ، عازن  نیـسحلا  ینب  اب  دروم  نیا  رد  هتبلا  دوب ؛ هدش  لوحم  وا  هب 

دزاس و کیرش  شدوخ  اب  شردپ  تاقدص  رما  رد  ار  یلع  نب  رمع  داد  روتسد  وا  هب  دوب  هنیدم  مکاح  نامز  نآ  رد  هک  یفقث  فسوی 
لسن زا  هک  ینانآ  طقف  تسا  هدومرف  یلع  مّدج  دومرف  دیزرو و  يراددوخ  رما  نیا  زا  ینثم  نسح  یلو  تسوت  يومع  وا  تفگ : وا  هب 
نسح .متسه  وت  اب  نم  يزاس  تکیرـش  ار  وا  رگا  تفگ : جاجح  .دنـشاب  هتـشاد  تسد  هب  ار  رما  نیا  دیاب  دنتـسه  مالـسلااهیلع  همطاف 

ناورم نب  کلملادبع  دزن  هب  ات  دش  ماش  یهار  افخ  رد  یلو  درک  توکس  دش ، هجاوم  جاجح  رارصا  اب  نوچ  ینثم 

ص:126

ص 23. داشرالا ، - 1
ص 213. 1970م ، موس ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلاراد  رشن  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  یسربط ، خیش  - 2

.1/272 لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، همالع  - 3
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جاجح هب  کلملادـبع  .دـناسر  وا  هب  ار  هلأسم  تفاـی و  ار  کلملادـبع  دزن  هب  دورو  هزاـجا  اـت  دوب  لّـطعم  اـه  تدـم  ماـش  رد  وا.دورب 
(1) .زاسم کیرش  نسح  نب  نسح  اب  تسا  هتسنادن  میهس  کیرش و  تاقدص  رما  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  ار  یناسک  تشون ،

دش و لصاح  تملاسم  اه  نآ  نیب  يدنچ  زا  دعب  یلو  تشاد  يریگرد  هراب  نیا  رد  ترضح  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  اب  وا 
.تفرگ تسد  هب  ار  تاقدص  تیلوت  فرشا  رمع  یتدم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  سپ  درک و  میهس  تاقدص  رما  رد  ار  ماما 

ور نیا  زا  درک  یم  توعد  ینثم  نسح  تفالخ  تماـما و  هب  ار  مدرم  درک ، اـپ  هب  هک  يا  هنتف  رد  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نامحرلادـبع 
(2) .دش مومسم  کلملادبع  نب  دیلو  هلیسو  هب  67ه ).   ) لاس رد  ماجنارس  دش و  يراوتم  نمحرلادبع  لتق  زا  سپ  ینثم  نسح 

هّللادبع ثلثم و  نسح  زا  وا  لسن  دوب و  هّللادبع  دواد و  میهاربا ، رفعج ، دمحم ، ثلثم ، نسح  ياه  مان  هب  دـنزرف  ياراد 6  ینثم  نسح 
.دندوب هداد  ضحم  بقل  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  هک  هّللادبع  هب  .دنا  هدنام  ياج  هب 

هب مشاه  ینب  ناگرزب  خویش و  زا  تشاد و  تهابش  هّللا  لوسر  هب  يو 

.تفر یم  رامش 

قیال هک  تسناد  يرفن  هس  زا  یکی  ار  وا  لالخ  هملسوبا  هک  يا  هنوگ  هب  دمآ  یم  رامـش  هب  شنامز  يالـضف  زا  یملع  رظن  زا  هّللادبع 
دندوب و تفالخ  رما 

ص:127

ص100. بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 1
.92 ص91 -  باسنا ، یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 2
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(1) .درک تفالخ  هب  توعد  ار  وا  تشون و  همان  هنایفخم  ببس  نیدب 

هدیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  هک  دنک  یم  لقن  نوراه  زا  هطـساو  دنچ  اب  رافـص  .دنا  هدرک  تمذم  ار  ضحم  هّللادبع  یخرب 
وا و دیوگ ، یم  غورد  : » دندومرف قداص  ماما  تسوا ؟ دزن  رد  هّللا  لوسر  ریشمش  تسا  دقتعم  ضحم  هّللادبع  ما  هدنیـش  نم  هک  تسا 

قداص ماما  رگید  یثیدح  رد  و  تسا » هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  دزن  رد  طقف  دنا و  هدیدن  ار  ریـشمش  نآ  تقو  چیه  شردپ 
هّللادـبع هک  دـیآ  یم  رب  تایاور  نیا  زا  دـنا .» هدوبن  ماما  زگره  دـنک ، یم  تماما  ياـعدا  هک  شردـپ  وا و  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع 

(2) .تسا هتشاد  تماما  ياعدا 

نیا دنتخادرپ و  عازن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تاقدص  هرابرد  ضحم  هّللادبع  اب  ینیسح  تاداس  زا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز 
رازگراک هب  اوعد  عفر  يارب  دندش  راچان  هک  تفای  تّدش  يّدـح  هب  نانآ  يریگرد  .دوب  نسح  ینب  نیـسح و  ینب  نیب  یعازن  عقاو  رد 

هنیدم یلاو  .دروآ  لیلد  يرگید  دض  رب  نانآ  زا  کی  ره  دنتفر و  هنیدم  یلاو  کلملادبع  نب  دلاخ  دزن  هب  نانآ  .دـننک  هعجارم  هفیلخ 
ریقحت وا  فدـه  .درک  عمج  ار  مدرم  دـناوخ و  ارف  دجـسم  هب  ار  نانآ  راچان  هب  دـنک ، رارقرب  یتشآ  ناـنآ  نیب  تسناوتن  هسلج  نآ  رد 

یعامتجا نینچ  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  هک  تسا  یعامتجا  نیب  اوعد  زورما  تفگ : دـش و  دـنلب  مدرم  نایم  رد  وا  دوب ؛ نایولع  ندرک 
وت تفگ : دلاخ  هب  درک و  رظن  فرص  شّقح  زا  دیز  سپس  .درک و  یم  هراشا  نیسح  ینب  نسح و  ینب  هب  تفرگن و  تروص 

یعازن نینچ  هب  رـضاح  ناشرـصع  رد  رمع  رکبوبا و  هک  نآ  لاح  و  دشاب ، عازن  يریگرد و  هّللا  لوسر  تیب  لها  نیب  ات  يراد  تسود 
ار هناوید  نیا  باوج  هک  تسین  امش  عمج  نایم  رد  یسک  ایآ  تفگ : دلاخ  .دندوبن  تیب  لها  نیب 

ص:128

.2/349 یبوقعی ، خیرات  3/254 ؛ بهذلا ، جورم  ص 102 ؛ باسنا ، یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 1
.11/172 ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ، هّللا  تیآ  - 2
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(1) .دهدب

زا دیفم  خیش  تسا  هدنام  ياج  هب  وا  زا  ترضح  لسن  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنزرف  نیمود  مالسلا  هیلع  نسح  نب  دیز 
دنا هتفگ  هدرک و  تمذـم  ار  وا  املع  رگید  اّما  .دـنتفر  یم  وا  دزن  مولع  يریگارف  يارب  فارطا  زا  مدرم  دـیوگ  یم  هدرک و  دـیجمت  وا 

(2) .درک تعیب  نایولع  نمشد  ریبز  نب  هّللادبع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  درکن و  تکرش  البرک  هسامح  رد 

لتق هب  ار  تموکح  ات  درک  تیاعـس  کلملادـبع  دزن  وا  زا  درک و  شزاس  تفالخ  اب  تخادرپ و  هزرابم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اـب  وا 
هّللا لوسر  ثاریم  ینیسح ، تاداس  رگید  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  اب  وا  تموصخ  ینمشد و  ببس  .دومن  یضار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.میتسه یلع  رت  گرزب  دـنزرف  زا  اـم  اریز  میرتراوازـس ؛ یلوا و  هّللا  لوسر  ثاریم  هب  امـش  زا  نسح  نادـنزرف  اـم  تفگ : یم  وا  هدوب ،
دـصق هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  هب  نسح  نب  دـیز  تفرگرد ، ینیـسح  تاداس  نسح و  نب  دـیز  نیب  هک  يا  هرجاشم 
تبحص نسح  نب  دیز  اب  رگید  هک  دروخ  مسق  دش و  هدرزآ  یلع  نب  دیز  نسح ، نب  دیز  هتفگ  نیا  زا  هیدنسلا .» نبای  : » تفگ تناها 

دزن .داد  يور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  نب  دـیز  نیب  يرگید  فـالتخا  .تفگن  نخـس  وا  اـب  رمع  رخآ  اـت  دـنکن و 
مالسلا هیلع  ماما  دوبن و  رادرب  تسد  نسح  نب  دیز  یلو  داد  مکح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  عفن  هب  هنیدم  یضاق  دنتفر و  یضاق 

(3) .درک مومسم  ار  ترضح  نآ  درک و  تکراشممالسلا  هیلع  ماما  لتق  رد  دوخ  درک و  دیدهت  گرم  هب  اتحارص  ار 

شدوخ دوب ، هداد  يور  ینیسح  تاداس  وا و  نیب  هک  یعازن  ببس  هب  يو 

ص:129

.3/286 هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
ص 65. بلاط ، یبا  لا  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 2

.2/600 حئارجلاو ، جئارخلا  يدنوار ، زا  لقن  هب  ، 46/329 راونألاراحب ، یسلجم ، همالع  - 3
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هئطوت تیاعس و  هب  تاداس  رگید  دض  رب  درک و  کیدزن  هفیلخ  هب  ار 

تماما ياعدا  دـننک و  یم  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  نایعیـش  قارعرد  نانآ  تفگ : هفیلخ  هب  وا  .درب  یم  ربخ  هفیلخ  يارب  هاگ  تخادرپ و 
يراـتفرگ تاـبجوم  دوش و  کـیدزن  وا  هب  رتشیب  هچ  ره  هک  دروآرد  هفیلخ  دـقع  هب  ببـس  نیا  هب  ار  هسیفن  شرتخد  یتـح  وا  .دـنراد 

(1) .دروآ مهارف  ار  تاداس  زا  یخرب 

نب دیز  زا  ار  مرکا  یبن  تاقدص  تیلوت  داد ، روتـسد  هنیدم  رد  شرازگراک  هب  دیـسر ، تردـق  هب  کلملادـبع  نب  نامیلـس  هک  ینامز 
دیز هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو  اما  دنک  راذگاو  شماوقا  زا  رگید  یـسک  هب  دریگب و  نسح 

(2) .دوش راذگاو  وا  هب  ربمایپ  تاقدص  تیلوت  رما  دیاب  تسا و  مشاه  ینب  ناگرزب  زا  زورما  نسح  نب 

تماما ياعدا  تقو  چیه  تفر و  ایند  زا  یگلاس  دون  رد  نسح  نب  دیز 

یّصن چیه  تسا و  ّصن  هب  تماما  باختنا  هک  دندقتعم  یماما  نایعیش  .تسنادن  ماما  ار  وا  یسک  مه  نایعیش  ریغ  نایعیش و  زا  درکن و 
نیـسح نسح و  یلع و  زا  دعب  ماما  دـنیوگ : یم  مه  نایدـیز  .تسا  هدـماین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  تماما  هرابرد  قاّفتا  هب 

هتشاد و تملاسم  هیما  ینب  اب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  نسح  نب  دیز  دشاب و  هتـشاد  ریـشمش  اب  داهج  هک  تسا  یـسکمالسلا  مهیلع 
فلاخم هیدـیز  تاداقتعا  ارآ و  اب  دـیز  شنم  تسایـس و  نیا  .تسا  هتـشاد  شزاس  ارادـم و  نانآ  اب  هدرک و  دـییأت  ار  ناـنآ  درکلمع 

(3) .تسا

(4) .دوبمالسلا هیلع  قداص  ماما  ندارگاش  زا  وا  .تسا  نسح  نب  دیز  رسپ  هناگی  دیز  نب  نسح 

ص:130

.21/264 قشمد ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  - 1
ص 194. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2
ص195. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 3

ص166. یسوط ، لاجر  - 4
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، دـنک کـیدزن  هفیلخ  هب  ار  شدوـخ  هک  نـیا  يارب  دـیز  نوـچ   (1) .دیـشوپ هایـس  ساـبل  نایـسابع  ّتنـس  هب  هک  دوب  يولع  نیلوا  يو 
یسابع هفیلخ  يارب  ار  دوخ  يولع  ناگتسب  ماوقا و  رارـسا  هاگیب  هاگ و  تسیز و  یم  رابرد  رد  وا  .داد  حافـس  هب  ار  موثلک  ما  شرتخد 

شا هناخ  ورهار  هک  یلاح  رد  ماما  دز و  شتآ  ارمالسلا  هیلع  قداص  ماما  لزنم  روصنم  روتسد  هب  ینامز  دیز  نب  نسح  .درک  یم  شاف 
.منیمز ور  لسن  نیرتهب  دنزرف  نم   (2) ؛» يرثلا قارعا  نبا  انا  : » دز دایرف  دمآ و  نوریب  یتحاران  اب  دوب  رو  هلعش 

زا ار  وا  يرجه  لاـس 155  هب  لاـس  جـنپ  زا  سپ  اـّما  درک ، هنیدـم  مکاـح  ار  وا  روصنم  يرجه  لاـس 150  رد  هک  دوـب  ببـس  نیا  هب 
رد دش و  دازآ  یتدـم  زا  سپ  دـیز  نب  نسح  تخادـنا و  نادـنز  هب  ار  وا  درک و  فیقوت  ار  شا  ییاراد  تشادرب ، هنیدـم  رب  تموکح 

هشیمه یسابع  يافلخ   (3) .درک یم  تیلاعف  نایولع  رگید  دض  رب  دوب و  نایسابع  نایماح  زا  زین  مساق  شرسپ  .تشذگرد  167ه .  لاس
فظاوم بقارم و  هار  نیا  زا  دنروآ و  تسد  هب  ار  نانآ  لد  ایاده  اب  دنشاب و  طابترا  رد  ینسح  تاداس  زا  یخرب  اب  دندرک  یم  شالت 

الا دندوب و  هدش  کیدزن  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  هب  نسح  شدنزرف  نسح و  نب  دـیز  رتشیب   (4) .دنـشاب نایولع  رگید  ياه  تیلاعف 
هدرک یم  تیامح  نانآ  زا  ناینیـسح  ایآ  هک  نیا  اما  .دـنا  هدوب  ریگرد  هشیمه  یـسابع  تفالخ  اب  ینثم  نسح  لسن  زا  ینـسح  تاداس 

ناگرزب .تسا  فالتخا  ّلحم  هن ، ای  دنا 

ياعدا دش و  عورش  يوما  دهع  رد  ضحم  هّللادبع  یسایس  ياه  تیلاعف  هک  ینامز  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دننام  ینیـسح  تاداس 
شرسپ يارب  یسایس 

ص:131

ص65. بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 1
.1/473 یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  - 2

ص66. بلاطلا ، هدمع  هبنع ، نبا  - 3
ص 173. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 4
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هتفگ هب  هّللادبع  یلو  دنداد  یم  رادشه  وا  هب  شیاه  تیلاعف  ماجنارس  دروم  رد  دندیزرو و  یم  تفلاخموا  اب  درک ، حرطم  هیکز  سفن 
(1) .تسناد یمن  ناینسح  زا  ار  تفالخ  هدنیآ  ترضح  نآ  .درک  یم  تداسح  رب  لمح  ار  نآ  تشادن و  هجوت  مالسلا  هیلع  ماما  ياه 

راصنا درب ، یم  قارع  هیمـشاه  نادـنز  هب  هنیدـم  زا  ار  ناینـسح  روصنم ، یتقو  هک  نانچ  دوبن  یـضار  زین  ناینـسح  تیذا  رازآ و  هب  اّما 
(2) .دندرک شنزرس  توکس  ببس  هب  ار  هنیدم 

نایناورم رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  یگنهرف  شقن 

نارادـمچرپ و زا  .دـندرک  یم  ّلـح  اـج  نآ  رد  ار  شیوـخ  یملع  تالکـشم  ناناملـسم  دوـب و  یملع  هاـگیاپ  ناـمز  نآ  هنیدـم  رهش 
زا هنیدـم  یملع ، تیـصخش  ود  نیا  دوجو  اب  .دـندوب  مالـسلاامهیلع  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  هنیدـم  رد  زور  نآ  گرزب  نادنمـشناد 

.دوب هدش  قافآ  هرهش  راگزور  نآ  رد  تفر و  یم  رامش  هب  ناهج  یملع  زکارم  نیرت  گرزب 

زا دوب و  مولع  يریگارف  هب  لوغشممالسلاامهیلع  ماما  ود  نیا  هسردم  بتکم و  رد  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دیز 
(3) .تفر یم  رامش  هب  زاتمم  نادرگاش 

تفرگ و رارق  زور  نآ  زاتمم  یملع  ياه  تیـصخش  هرمز  رد  دوخ  دیـسر و  يا  هیلاع  تاجرد  هب  تشاد  هک  يراشرـس  قوذ  اـب  دـیز 
، ریکب نب  دمحم  ملـسم ، نب  دمحم   (4) .تخادرپ ثیدح  هقف و  نوچ  یمولع  سیردت  هبمالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردارب  ردـپ و  دـننام 

دیرب نب  مشاه  دلاخ و  نب  رمع  حلاص و  نب  هّللادیبع 

ص:132

ص254. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 1
ص 219. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 2

.8/357 ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ، هّللا  تیآ  - 3
.4/317 1418ه ،  لّوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، هیزیرقملا ، ططخ  يزیرقم ، يدیبع  - 4
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شردارب شردـپ و  زا  هک  ار  یظعاوـم  لـئاضف و  دـیز  نیارباـنب  .دـندش  دـنم  هرهب  شرـضحم  زا  دـنتفرگ و  ارف  ار  شناد  مـلع و  وا  زا 
دیز نیا  رب  هوالع  .درک  یم  حالـصا  ار  شّدـج  تّما  یقالخا ، ینید و  تامیلعت  اـب  داد و  یم  رـشن  یمالـسا  هعماـج  رد  دوب ، هتخومآ 

نیرت حیصف  ار  وا  یخرب  تسا و  هدرمشرب  مشاه  ینب  يابطخ  زا  ار  دیز  ظحاج  .تشاد  يوق  یقطنم  حیـصف و  ینابز  هک  دوب  يرعاش 
، رکاسع نبا  دـننام  ّتنـس  لها  نایاوشیپ  اـملع و  زا  یخرب   (1) .دـنا هتـسناد  اه  نآ  نیرتراتفگ  شوخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  درف 

یف تیبلا  لها  لضافا  ءاملعلا و  رباکا  نم  ّهنإ  دنا : هتفگ  شا  هرابرد  هتخادرپ و  دـیز  یملع  خـماش  ماقم  زا  لیلجت  هب  نارگید  یبهذ و 
؛(2) هقفلاو ملعلا 

گرزب زا  یکی  هفینحوبا  .تسا  هدوب  اه  نآ  ياهیقف  املع و  نیرت  هتـسجرب  زا  توبن و  نادناخ  یملع  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  دـیز 
هقفأ هنامز  یف  تیأر  امف  هلها  تدهاش  امک  یلع  نب  دیز  تدهاش  دـیوگ : یم  دـیز  یملع  ماقم  هب  عجار  تنـس ، لها  نایاوشیپ  نیرت 

؛(3) نیرقلا عطقنم  ناک  دقل  ًالوق ، نیبا  الو  اباوج  عرسا  الو  هنم 

رضاح رتاناد ، ار  یسک  رصع  نیا  رد  یلو  مدید  شنامدود  نوچ  ار  دیز 

.تفگ یم  نخس  تیعطاق  اب  وگتفگ  رد  وا  مدیدن و  وا  زا  رت  نایب  شوخ  رت و  باوج 

دیز یغیلبت  شقن 

هرابرد تشذگ ، هکنانچ  ظحاج  نوچ  یخّروم  هک  دوب  داتسا  نایب  ثحب و  هویش  نتفگ و  نخس  رد  يدق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز 
ماقم رد  وا  دسیون : یم  شا 

ص:133

.3/59 مالعألا ، یلکرز ، - 1
.19/450 قشمد ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  8/108 ؛ مالسالا ، خیرات  یبهذ ، - 2

.4/37 هیزیرقملا ، ططخ  يزیرقم ، يدیبع  - 3
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لـئاضف و عیمج  هکنیا  رب  هوـالع  يو  .تفر  یم  رامـش  هب  مشاـه  ینب  ياـبطخ  نیرتـهب  زا  یکی  هک  يروط  هب  دوـب ، زاـتمم  يروـنخس 
يارب وا  .تشاد  اـسر  يوق و  یقطنم  اـیوگ و  یناـبز  هک  دوب  يرعاـش  دوب ، هدرک  عـمج  شیوـخ  رد  ار  لـماک  ناـسنا  کـی  تـالامک 

.دوب هدرک  سمل  یبوخ  هب  ار  هنامز  داسف  ملظ و  اریز  درک ، یناوارف  شالت  تّما  حالصا 

هدروآ گنت  هب  ار  هفیلخ  شمکحم  نایب  اب  هک  مدید  کلملادبع  نب  ماشه  هفیلخ  سلجم  رد  ار  دیز  نم  دیوگ : یم  ناوفص  نب  دلاخ 
یم شرافـس  قارع  رد  ناشماّکح  هب  هشیمه  دنتـشاد ، ساره  لـفاحم  عماـجم و  رد  دـیز  هدـنرب  ناـبز  زا  ناـیناورم  هک  نیا  يارب  .دوب 
ماقم رد  تسا ، دیز  تخسرس  نمشد  هک  کلملادبع  نب  ماشه  صخش  .دنـشاب  هتـشاد  سامت  دیز  اب  هفوک  مدرم  دیراذگن  هک  دندرک 

؛(1) مالکلا هیومتب  قیلخ  نایبلا ، دیدش  ناسللا ، ولح  ّهنأ  دیوگ : یم  دیز  تغالب  تحاصف و  نایب و  تلیضف  زا  لیلجت 

.دوب غیلب  حیصف و  اسر ، مکحم ، ینایب  ياراد  نخس و  شوخ  يدرم  وا 

نامز رد  یتح  تشادنرب  تّما  حالصا  غیلبت و  زا  تسد  تقو  چیه  دیز 

ات تخادرپ و  تعیرش  ماکحا  نآرق و  ریسفت  هب  زین  اج  نآ  رد  داتفا ، ماش  نادنز  هب  هام  جنپ  کلملادبع ، نب  ماشه  تفالخ  تموکح و 
غیلبت رگید  دش و  گنت  يو  رب  هصرع  هک  ینامز  اّما   (2) .درک انشآ  ادخ  ماکحا  قح و  باتک  اب  ار  ناینادنز  دوب ، شرودقم  هک  يّدح 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ  لصف  رد  هک  دش  هناّحلسم  مایق  هدامآ  تسین ، ریذپرثا  هظعوم  و 

نایناورم رصع  رد  دیز  نادنزرف  یگنهرف  شقن 

وا .دوب  ییحی  اه  نآ  نیرت  گرزب  هک  تشاد  رسپ  دنزرف  راهچ  یلع  نب  دیز 

ص:134

.2/390 یبوقعی ، خیرات  - 1
ص198. یلع ، نب  دیز  یناکدرا ، لضفلاوبا  - 2
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ُما دندوب ، دمحم  نیسح و  یـسیع ، هک  شرگید  دنزرف  هس  ردام  .دمآ  ایند  هب  هطیر »  » ینعی دیز  یمئاد  رـسمه  زا  يرجه  لاس 107  هب 
.مینک یم  یسررب  نایناورم  رصع  رد  ار  دیز  نادنزرف  زا  کی  ره  یگنهرف  شقن  ریز  رد  .دوب  دلو 

دیز نب  ییحی 

رد دش و  دلوتم  يرجه  لاس 107  رد  دوب  دیز  دنزرف  نیرت  گرزب  هک  يو 

زا يرجه  لاس 122  رد  دیز  شردپ  تداهش  زا  سپ  يو  .دوب  عاجش  نماد و  كاپ  یناوج  ییحی  .دیـسر  تداهـش  هب  یناوج  ناوفنع 
.دیسر تداهش  هب  یگلاس  هدجه  رد  تخیرگ و  ناریا  هب  هفوک 

رظن هب  دنا و  هدرکن  نایب  ینادنچ  بلطم  وا  لاح  حرش  رد  لاجر  ياملع 

شقن هب  اهنت  هدـنیآ  لـصف  رد  نیارباـنب  .تسا  هتـشادن  ینادـنچ  یملع  ياـه  تیلاـعف  یگنهرف و  شقن  نس  یمک  ببـس  هب  دـسر  یم 
.مینک یم  هدنسب  وا  یسایس 

دیز نادنزرف  رگید  یملع  یگنهرف و  درکلمع 

.دوب هدمآ  ایند  هب  هزات  دیز  نب  دمحم  دندوب و  کچوک  زونه  نیسح  یسیع و  دیسر ، تداهـش  هب  یلع  نب  دیز  هک  يرجه  لاس 122 
.دندوب ناوجون  زونه  نایناورم  هرود  رد  اّما  دنا ، هتشاد  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  نایسابع  رصع  رد  دیز  نادنزرف  نیا 

میلعت يارب  هقالع  اب  زین  مالسلا  هیلع  ماما  .دنتخادرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رد  مولع  يریگارف  لیـصحت و  هب  رتشیب  هرود  نیا  رد 
(1) .دندرک یم  شالت  اه  نآ  تیبرت  و 

ص:135

ص 313. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 1
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نایناورم رصع  رد  یلع  نب  دیز  یسایس  عضاوم  شقن و 

یگنهرف راک  طقف  درک  ساسحا  اـّما  .تخادرپ  یگنهرف  روما  هب  مالـسلاامهیلع  رقاـب  ماـما  شردارب  داجـس و  ماـما  شردـپ  دـننام  يو 
ما هدازردارب  دزن  تسا  ملع  بلاط  سک  ره  دوش و  هارمه  نم  اب  دراد  داهج  لیم  سک  ره  دومرف : اذل  دنک  داهج  دـیاب  تسین و  یفاک 

(1) .دورب مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج 

تفالخ دض  رب  ار  مدرم  ات  دوب  بسانم  یتصرف  لابند  هب  هنیدم  رد  دیز 

يا دز : دایرف  تفر و  اه  نآ  نایم  هب  .دید  هتسشن  ار  يا  هدع  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  دراو  هنیدم  رد  يزور  .دناروشب 
دوبن رتراکتیانج  ماشه  زا  دیزی  هک  مهد  یم  تداهش  نم  .دیرت  ناوتان  مه  نانز  زا  امـش  .دیتسه  تسـس  فیعـض و  ردقچ  امـش  مدرم 

(2) .دیا هتسشن  امش  یلو  درک ، مایق  دیزی  دض  رب  نیسح  مّدج  یلو 

یم دیلان و  یم  شرـصع  هعماج  تیعـضو  زا  یلع  نب  دیز  هک  دـنک  یم  لقن  یکباب  ملـسم  نب  هّللادـبع  زا  يدـهم  نب  یلع  نب  دـمحم 
(3) .درک یم  حالصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تّما  نایم  دنوادخ  اّما  مدش  یم  هعطق  هعطق  شاک  يا  تفگ :

ماش هب  هفیلخ  روتـسد  هب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  ار  وا  اهراب  .داد  یم  رازآ  ار  وا  هشیمه  تشاد و  رظن  ریز  ار  دیز  تفالخ ، هاگتـسد 
.دوبن رادرب  تسد  دوب ، هعماج  هب  ندیـشخب  ناماس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  حالـصا  هک  شفدـه  زا  وا  اـّما  دـندرک  راـضحا 

نامه رد  دندرب ، یم  هفیلخ  دزن  ار  وا  هک  مه  ینامز  یتح 

هفیلخ راب  کی  .درک  یم  تحیـصن  ار  هفیلخ  هاگ  درک و  یم  ثحب  وا  اب  دز و  یم  فرح  هفیلخ  دـض  رب  كانرطخ  ناماسبان و  عاضوا 
راضحا و رابرد  هب  ار  وا 

ص:136

ص71. هفوک ، نینوخ  بالقنا  ربهر  مرقملا ، يوسوملا  قازرلادبع  دیس  - 1
.6/22 71407ه .  موس ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  رشن  توریب ، ریبکلا ، قشمد  خیرات  بیذهت  ناردب ، رداقلادبع  - 2

ص122. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 3
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.شاب راکزیهرپ  سرتب و  ادـخ  زا  ماشه  دومرف : دـیز  دـننکن  زاب  دـیز  تسـشن  يارب  ییاج  درک  هراشا  شنایفارطا  هب  تناـها ، دـصق  هب 
.دنک یم  رما  يراگزیهرپ  هب  ارم  وت  دننامه  یسک  تفگ : ماشه 

هب ندش  تحیصن  زا  یسک  دنک و  تیـصو  یکاپ  يوقت و  هب  ار  نارگید  هک  تسین  رترب  سک  چیه  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دومرف : دیز 
ار تفالخ  يوزرآ  وت  دیز  يا  دز : دایرف  دـش و  دـنت  دـیز  باوج  زا  هفیلخ  .سرتب  ادـخ  زا  ماشه  يا  سپ  دوشن ، راوخ  تسپ و  يوقت 

يا تفگ : هفیلخ  باوج  رد  راقو  اـب  دـیز  .یتسین  شیب  يزینک  دـنزرف  وت  هک  نادـب  اـّما  يا ، هتـسب  دـیما  نآ  هب  ینارورپ و  یم  لد  رد 
هک هفیلخ  .دوب  هداززینک  زین  ادخ  ربمایپ  لیعامسا  هک  یلاح  رد  منیب  یمن  دنوادخ  دزن  رد  ناربمایپ  ماقم  زا  رتالاو  ار  یناسک  نم  ماشه 

هفیلخ سلجم  زا  یتقو  دیز  .دننک  جارخا  سلجم  زا  ار  دیز  داد  روتسد  دوب ، هدش  نیگمـشخ  نایفارطا  لباقم  رد  دیز  نداد  باوج  زا 
تسپ و دندیـساره ، ریـشمش  یغاد  زا  هک  یتلم  اـنامه  اّولذ ؛» ّـالا  فویـسلا  ّرح  طـق  موق  هرکی  مل  ّهنا  : » تفگ بل  ریز  تفر  یم  نوریب 

(1) .دندش نوبز 

هک دوب  اهدـمآ  تفر و  نیمه  رد  .دـنزب  وا  هب  ار  شیاه  فرح  ات  دـش  رـضاح  هفیلخ  سلاجم  رد  تفر و  ماـش  هب  شدوخ  اـهراب  دـیز 
هزاجا وا  هب  ماشه  راب  کی  .تخاس  یم  انـشآ  تفالخ  هاگتـسد  ياه  یهابت  ملاظم و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّتیناقح  اب  ار  ناـهذا 

ات دـنام  ماش  رد  ردـق  نآ  دـیز  .دـننک  شرازگ  ار  وا  تاکرح  دنـشاب و  دـیز  بقارم  ات  تشامگ  یناسوساج  دادـن و  تاقالم  دورو و 
لّمؤملا دیَز  تنأ  تفگ : وا  هب  دید  ار  دیز  نوچ  ماشه  .دنک  هرکاذـم  وا  اب  ات  دـش  رـضاح  دـنک و  لمحت  تسناوتن  ار  وا  دوجو  هفیلخ 

شاخرپ دیز  هب  سپس  و  دراد ؟ تفالخ  يوزرآ  هک  یتسه  يدیز  نامه  وت  ایآ  هفالخلل ؛

ص:137

ص252. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1

نایناورم رصع  رد  ینیسح  www.Ghaemiyeh.comتاداس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 148 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13940/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
http://www.ghaemiyeh.com


رت نیگمشخ  تحاران و  هفیلخ  .داد  وا  هب  ینکش  نادند  ياه  باوج  دیز  .درک 

، ادـخ ربمایپ  تفگ : باوج  رد  دـیز  .دـنک  یم  راک  هچ  هرقب  تردارب  تفگ : درک و  تناها  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـیز  دزن  دـش و 
؟(1) یناوخ یم  هرقب )  ) ار وا  وت  یلو  درک  يراذگ  مان  مولعلارقاب  ار  مردارب 

دیز دوب  هاگآ  وا  .دریگب  مارآ  هک  تسین  یسک  دیز  دش  هجوتم  هفیلخ 

.تخادـنا نادـنز  هب  يدـنچ  زا  سپ  تفرگ و  رظن  تحت  ماش  رد  ار  وا  اذـل  تسا ، مارتحا  دروم  قارع  زاجح و  مدرم  ناـیم  رد  ردـقچ 
دیز هام  جنپ  زا  سپ  هفیلخ  .تشادن  رب  تسد  نایناورم  دیلپ  هرهچ  ياشفا  زا  زین  اج  نامه  رد  درک و  هسردم  هب  لیدبت  ار  نادـنز  دـیز 

.درک نوریب  ماش  زا  دازآ و  نادنز  زا  ار 

تاقدص و تیلوت  هلأسم  رد  هک  نانچ  .تخادنا  یم  فالتخا  ناشنایم  هاگ  دنک ، مرگرـس  ار  نایولع  رگید  دیز و  هک  نیا  يارب  هفیلخ 
: درک یم  لابند  ار  فده  نیدنچ  راک  نیا  زا  هفیلخ  .تخادنا  ییادج  نسحلا  ینب  نیسحلا و  ینب  نیب  ربمایپ  تافوقوم 

اب هزرابم  ياج  هب  دندوب و  تفالخ  نیفلاخم  سأر  رد  هک  نایولع  . 1

.دندش یم  ریگرد  لوغشم و  دوخ  اب  نمشد ،

.دش یم  راد  هشدخ  مدرم  نایم  رد  ناشیونعم  ههجو  دندش و  یم  یفّرعم  تسود  لوپ  تسرپایند و  ناونع  هب  تاداس  رگید  دیز و  . 2

ماما نادنزرف  تسد  رد  شتیلوت  تافوقوم ، تاقدص و  زا  یضعب  نوچ  . 3

یم فالتخا  هقرفت و  داجیا  اب  تفـالخ  هاگتـسد  دوب ، ینیـسح  تاداـس  زا  رهاـب  هّللادـبع  فرـشا و  رمع  نوچمه  مالـسلا  هیلع  داـجس 
.دروآ نوریب  ینیسح  تاداس  تسد  زا  ار  نآ  تساوخ 

ص:138

ص263. 1970م ، موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  یسربط ، یلعوبا  - 1
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يومعرسپ اب  دیز  داتفا و  فالتخا  نایولع  نیب  هک  دوب  تسایس  نیا  اب 

عازن هب  ضحم  هّللادـبع  اـب  دـیز  رفعج ، گرم  زا  سپ  .دـش  ریگرد  تاـفوقوم  تاقدـص و  روما  يدـصت  رـس  رب  نسح  نبرفعج  دوـخ 
نآ هرجاشم  هک  نیا  زا  مه  هفیلخ  دش و  یم  هدیـشک  دجـسم  هب  نانآ  يواعد  هک  دوب  دیدش  يّدح  هب  هاگ  اه  يریگرد  نیا  .تخادرپ 

(1) .دش یم  لاحشوخ  رایسب  دوب ، هدش  هدیشک  دجسم  هب  اه 

دیز مایق 

دگنجب نایناورم  تیمکاح  اب  تفرگ  میمصت  و  هتـسخ ، دید ، یم  تفالخ  هیحان  زا  هک  ییاه  متـس  ملظ و  زا  دیز  دش ، هراشا  هک  نانچ 
لصاح يرجه  لاس 121  رد  مایق  تصرف  .دریگب  زین  ار  شنادـناخ  هدـش  بصغ  قح  دزاس و  اهر  یگدرب  تراسا و  دـنب  زا  ار  دوخ  و 

ًالبق هک  ار  يرسق  هّللادبع  نب  دلاخ  وا  .دش  قارع  یلاو  کلملادبع  نب  ماشه  بناج  زا  یفقث  رمع  نب  فسوی  هک  تروص  نیا  هب  دش ،
یعّدم نادنز  رد  دلاخ  .داد  رارق  هجنکـش  دروم  تخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  سپـس  درک و  هذـخاؤم  لاملا  تیب  هرابرد  دوب  قارع  یلاو 
.تشون ماشه  يارب  ار  ناـیرج  رمع  نب  فسوی  .ما  هدرک  يرادـیرخ  یلع  نب  دـیز  زا  راـنید  رازه  هد  هب  ینیمز  هنیدـم  رد  نم  هک  دـش 

ماشه درادن  یـساسا  چیه  دلاخ  هتفگ  هک  درک  دای  دنگوس  دیز  .درک  لاؤس  وا  زا  نیمز  نوماریپ  دـناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ار  دـیز  ماشه 
(2) .تخاس اهر  ار  وا 

رد ار  يرایسب  لاوما  نم  هک  دیوگ  یم  هّللادبع  نب  دلاخ  هک  دش  روآدای  نآ  رد  تشون و  هفیلخ  هب  يا  همان  رمع  نب  فسوی  رگید  راب 
نب دمحم  دیز ، دزن 
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هذخاؤم ار  اه  نآ  هفیلخ  .دنتفر  ماش  هب  اه  نآ  .دـناوخ  ارف  ماش  رابرد  هب  ار  اه  نآ  ماشه  رگید  راب  .مراد  یلع  نب  دواد  یلع و  نب  رمع 
ور هب  ور  دلاخ  اب  دنربب و  قارع  هب  ار  ود  نآ  داد  روتـسد  ماشه  .دـندش  رکنم  یگمه  .درک  لاؤس  دـلاخ  ياعّدا  دروم  لاوما  زا  درک و 
يا همدـص  اـه  نآ  هب  قارع  یلاو  هک  داد  یم  لاـمتحا  دـیز  اریز  دتـسرفن ، قارع  هب  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  ماـشه  زا  دـیز  .دـنزاس 
نیا هاگره  تشون  قارع  یلاو  يارب  سپس  متسرف و  یم  امش  اب  ار  نانابهگن  زا  یـسک  نم  تفگ : ماشه  یلو  دنک ، هجنکـش  دناسرب و 
هتفگ رگا  اّما  تسرفب  نم  شیپ  ار  اهنآ  دندرک  رارقا  دـیوگ ، یم  دـلاخ  هچنآ  هب  رگا  نک ، وربور  دـلاخ  اب  ار  اه  نآ  دـندمآ  رفن  دـنچ 

دنگوس دیاب  هاوخب و  دنگوس  رصع  زامن  زا  دعب  تعامج  نیا  زا  هنّیب  مدع  تروص  رد  هاوخب ، هنّیب  وا  زا  دندرک  بیذکت  ار  دلاخ  ياه 
(1) .دنرادن تسد  رد  تناما  ناونع  هب  يزیچ  وا  زا  دنا و  هتفرگن  یلوپ  دلاخ  زا  هک  دنروخب 

نب دـلاخ  هنوگچ  تفگ : دـیز  .دـندش  دـلاخ  ياعدا  رکنم  اج  نآ  رد  رـضاح و  رمع  نب  فسوی  دزن  دـنتفر و  قارع  هب  ماش  زا  اـه  نآ 
.دیوگ یم  ازسان  ار  مناردپ  ربنم ، يالاب  هک  یتروص  رد  دراذگ  یم  تناما  نم  دزن  ار  شیوخ  لاوما  هّللادبع 

: تفگ دلاخ.تساه  نآ  دزن  يزیچ  وت  لاوما  زا  ایآ  دـلاخ  يا  دیـسرپ ، وا  زا  رمع  نب  فسوی  .دـندروآ  اه  نآ  دزن  نادـنز  زا  ار  دـلاخ 
كاله دندیـسرت  هک  دندز  وا  رب  نانچ  نادّالج  .دننزب  ار  وا  داد  روتـسد  دـش و  تحاران  قارع  یلاو  .مرادـن  يزیچ  نانآ  دزن  نم  ریخ 

ار دوخ  قیرط  نیا  هب  متـساوخ  یم  دـنداد و  یم  ما  هجنکـش  باذـع و  تفگ : يا  هدرک  ییاـعّدا  نینچ  ارچ  دیـسرپ ، وا  زا  دـیز  .دوش 
.منک ادیپ  ییاهر  نادنز  جنر  یتخس و  زا  مهد و  تاجن 
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ای هیسداق و  رد  اما  دش  هنیدم  مزاع  سپس  دوب و  هفوک  رد  یتدم  دیز 

ام دـندوزفا  سپـس  دـندرک و  تیاکـش  اه  نآ  نارازگراک  ناـیناورم و  متـس  ملظ و  زا  دـندمآ و  وا  دزن  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  هیبلعث 
دندروخ دنگوس  دنتـسب و  دـهع  اه  نآ  .ینک  راکیپ  نایناورم  ّتیمکاح  اب  ات  میراذـگ  ترایتخا  رد  یگنج  درم  رازه  لهچ  میرـضاح 

(1) .دنرادن رب  داهج  زا  تسد  دننک و  تیامح  وا  زا  هک 

نآ بقاوع  راـک و  نیا  زا  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناتـسود و  زا  یهورگ  هک  نیا  اـب  دوـب ، تیعقوـم  تصرف و  لاـبند  هک  دـیز 
هفوـک هب  يرجه  لاس 120  لاوش  هام  رد  وا.دوش  هتـشک  هار  نیا  رد  ولو  دـنک  هزرابم  تفالخ  دـض  رب  دـش  مّمـصم  دنتـشاد ، رذـحرب 
تسیب دودح  تخادرپ و  هاپس  يروآ  عمج  هب  تّدم  نیا  رد  وا  .دیزگ  تماقا  هام  ود  هرصب  رد  هام و  هدزناپ  هفوک  رهـش  رد  تشگرب و 

هفینحوبا .دندرک  تعیب  وا  اب  ناسارخ  ير و  طساو ، هرـصب ، نئادـم ، نوچمه  اهرهـش  رگید  هفوک و  مدرم  زا  رفن  رازه  لهچ  ات  جـنپ  و 
جورخ رد  دنرب و  ودب  لاوما  هوجو  دنرمـش و  بجاو  ار  وا  يرای  دیاب  مدرم  هک  داد  یم  اوتف  ناهن  رد  تشاد  یم  تسود  ار  وا  هک  مه 

.درک داهج  مالعا  تقو  نآ  دیز   (2) .دننک یهارمه  بصاغ  يافلخ  دض  رب  وا  اب 

زا عافد  ناراکمتس و  اب  داهج  ار  شفده  دناوخ و  ارف  ترـضح  نآ  لآ  نآ و  هّللا و  لوسر  ّتنـس  لمع و  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  وا 
درک و نایب  نانآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  عافد  ادخ و  لوسر  نادناخ  هب  نداد  يرای  تلادع و  يارجا  هعماج و  نیمورحم  نیمولظم و 

شا یلاو  هب  دیـسر  کلملادبع  نب  ماشه  هب  دیز  ياهراک  ربخ  نوچ  .داد  تعیب  تسد  دندرک ، لوبق  ار  روما  نیا  هک  یناسک  اب  سپس 
جارخا هفوک  زا  ار  دیز  هک  داد  روتسد  قارع  رد 
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هرابرد دندیـسرپ : دیز  زا  دندید ، کیدزن  ار  گنج  هک  نیمه  هفوک  نایعیـش  .دوش  هتـشک  دـیز  هک  نیا  ات  دـگنجب  وا  اب  ای  (1) و  .دنک
نعل ار  ود  نآ  دـیاب  وت  دـنتفگ : مدینـشن : ناشیا  هرابرد  کین  نخـس  زج  مردـپ  زا  نم  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  رمعو ) رکبوبا   ) نیخیش

دصناپ دودح  رد   ) كدنا یتعامج  طقف  (2) و  دنتشاذگ اهنت  ار  وا  نایفوک  زا  يرایسب  هّدع  دز ، زاب  رـس  راک  نآ  زا  دیز  نوچ  ینک و 
(3) .دندش هدامآ  داهج  هزابم و  يارب  رفن )

يرجه لاس 121  رفـص  هام  لّوا  هبنـشراهچ  بش  ار  دـیز  مایق  عورـش  .درک  زاغآ  ار  مایق  دوعوم  زور  زا  لـبق  دـش و  كانـساره  دـیز 
زا يدادعت  دـیز و  رفـص ، هام  هعمج  زور  رد  ینعی  گنج ، زور  ود  زا  سپ  .دـندوبن  رتشیب  رفن  شنارای 218  نامز  نیا  رد  .دنا  هتـسناد 

تناها دروم  دتفین و  رمع  نب  فسوی  تسد  هب  شدسج  هک  نیا  سرت  زا  دیز  نارای  .دش  مامت  گنج  دندیـسر و  تداهـش  هب  شنارای 
زا دـعب  زور  رمع  نب  فسوی  اّما  دـنتخاس  يراج  نآ  ریـسم  رد  رگید  راب  ار  بآ  دـعب  دـندرک و  نفد  يرهن  ریز  ار  وا  ندـب  دوشن  عقاو 
دیز ندب  .تخیوآ  راد  هب  رگید  ناگتـشک  ریاس  اب  ار  شندب  سپـسو  درک  ادج  ندب  زا  ار  وا  رـس  درک و  ادیپ  یهاگآ  دیز  نفد  ّلحم 

.دندنازوس دندروآ و  نییاپ  راد  هبوچ  زا  ار  شندب  دیزی ، نب  دیلو  نامز  رد  دنام  راد  هبوچ  يالاب  ینالوط  ياه  تّدم 

دیز نب  ییحی  یسایس  درکلمع 

تداهـش زا  سپ  .دیگنج  تفالخ  دض  رب  درک و  تکرـش  شردپ  مایق  رد  نیاربانب  دوب  فلاخم  نایناورم  تیمکاح  اب  شردپ  دننام  وا 
فارطا زا  مدرم  ردپ 
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هب درک و  كرت  ار  هفوک  راچان  هب  ییحی  .درکن  یهارمه  يو  اب  یـسک  دـیز ، ناراـی  زا  رفن  هد  زج  دـندش و  هدـنکارپ  ییحی  شدـنزرف 
شوگ هب  نیادم  هب  وا  نتفر  هفوک و  زا  ییحی  رارف  ربخ.تفر  نیادم  هب  اج  نآ  رد  فقوت  یتدم  زا  سپ  دـش و  هناور  تارف  طش  يوس 

نآ زا  دیناسر و  ير  هب  ار  شدوخ  ییحی  یتموکح  نارومأم  ندیسر  زا  لبق  اّما  دننک  ریگتسد  ار  يو  داد  روتسد  وا  .دیسر  قارع  یلاو 
.دوب هاپـس  يروآ  عمج  لابند  هب  وا  تدـم  نیا  رد  .دـنام  یمیت  ورمع  نب  دـیزی  دزن  اج  نآ  رد  هام  شـش  درک و  سخرـس  گنهآ  اـج 

یناسک زا  يراد  دـیما  روطچ  تفگ : تخاـس و  فرـصنم  رما  نیا  زا  ار  وا  ورمع  نب  دـیزی  اـما  دـندنویپب  وا  هب  دـندش  رـضاح  جراوخ 
.دیزگ يرود  اه  نآ  زا  يو  ببس  نیا  هب  .دنیوج  یم  يرازیب  شنادناخ  یلع و  زا  هک  يریگب  کمک 

ییحی ناـمز  نیا  رد  نوچ  .دـش و  هفیلخ  دـیزی  نب  دـیلو  تفر و  اـیند  زا  کلملادـبع  نب  ماـشه  هک  تشاد  خـلب  هب  نتفر  دـصق  ییحی 
دازآ ار  ییحی  هک  داد  روتسد  ناسارخ  یلاو  رایس  نب  رصن  هب  رمع  نب  فسوی  .داد  وا  يدازآ  هب  رما  دیزی  نب  دیلو  دوب ، هدش  ریگتـسد 

(1) .دنک

هدروآ نوریب  ییحی  ياپ  زا  ار  ریجنز  هک  يرگنهآ  شیپ  دندوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  زا  هک  ناسارخ  مدرم  زا  یهورگ 
تیبوبحم هناشن  رما  نیا  .دنرخب  مهرد  رازه  هب 20  ار  نآ  دندش  رضاح  دشورفب و  اه  نآ  هب  ار  ریجنز  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنتفر و  دوب 

.تسا نامز  نآ  مدرم  نیب  رد  مالسلا  مهیلع  یلع  لآ 

رد .دوب  تفالخ  دض  رب  مایق  گنج و  هب  مّمصم  دیز  شردپ  دننام  ییحی 

تـسد هب  ار  هورگ  نیا  یهدنامرف  وا  .دننک  هزرابم  تموکح  اب  دـندش  رـضاح  دنتـسویپ و  وا  هب  رفن ) داتفه  دودـح   ) يا هّدـع  روباشین 
.تفرگ

لباقم رد  لماک  تازیهجت  اب  ناسارخ  رد  نایناورم  رادفرط  نایهاپس 
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بقع هب  راداو  ار  اه  نآ  دروآ و  موجه  نمـشد  رکـشل  هب  مک  دادعت  نامه  اب  ییحی  اّما  دـندرک  ییارآ  فص  شکدـنا  هورگ  ییحی و 
زا دـندش و  تاره  یهار  ییحی  دارفا  نآ  زا  سپ  .دـناسر  تکاله  هب  دوب  هرارز  نب  ورمع  هک  ار  اه  نآ  ياوق  هدـنامرف  درک و  ینیـشن 
اج نآ  رد  .داتسرف  ناجزوج  هب  درک و  اه  نآاب  گنج  هزرابم و  هدامآ  ار  رفن  رازه  تشه  راّیـس  نب  رـصن  دنتفر و  ناجزوج  هب  اج  نآ 
يو هزانج  .دندز  راد  هب  ناجزوج  رد  ار  ییحی  هزانج  .دندیسر  تداهش  هب  شنارای  ییحی و  ماجنارـس  .دیـشک و  لوط  زور  هس  گنج 

اج نامه  رد  دندرک و  نفک  لسغ و  دندروآ ، نییاپ  ار  شا  هزانج  نامز  نآ  رد  .دمآ  راک  يور  یسابع  تلود  هک  یتقو  ات  دوب  راد  رب 
(1) .دندرپس كاخ  هب 

دیز نادنزرف  رگید  یسایس  درکلمع 

تموکح .دنتـشادن  ار  ییحی  دیز و  اب  يراکمه  ناوت  دندوب ، لاسدرخ  زونه  نوچ  دمحم ) نیـسح و  یـسیع ،  ) دـیز رگید  دـنزرف  هس 
زا دـنتفای و  شرورپمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناماد  رد  اه  نآ  میدرک ، هراشا  شیپ  لصف  رد  هک  نانچ  تشادـن و  يراک  اه  نآ  هب  مه 

یسایس ياه  تیلاعف  نیرت  شیب  دندرکن  افیا  نایناورم  هرود  رد  یـسایس  شقن  نادنچ  نیاربانب  .دنتخومآ  ثیدح  هقف و  ترـضح  نآ 
نایسابع تفالخ  دض  رب  دیز  نادنزرف  زا  نیسح  یسیع و  نایسابع ، ندمآ  راک  يور  اب  .تسا  هدوب  نایـسابع  تموکح  لیاوا  رد  اهنآ 

یم کیرحت  اه  نآ  دض  رب  ار  مدرم  دندرک و  یم  ییوگدب  سابع  ینب  زا  یمومع  سلاجم  لفاحم و  رد  هتسویپ  دندش و  هزرابم  دراو 
یـسیع و درک ، مایق  روصنم  ّدـض  رب  داد و  گنج  نالعا  هیکز  سفن  هک  ینامز  .دـندوب  هزرابم  يارب  بسانم  تصرف  رظتنم  دـندرک و 

تکرش گنج  رد  دندرک و  ینابیتشپ  يو  زا  نیسح 

ص:144

ص 158. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 1
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.دـندرک تیامح  میهاربا  ینعی  هّللادـبع  ردارب  زا  اج  نآ  رد  دـندناسر و  هرـصب  هب  ار  دوخ  دـندرک و  رارف  هنیدـم  زا  سپـس  دنتـسج و 
اه تّدم  دندش و  يراوتم  نیسح  یسیع و  دش و  هتشک  میهاربا  .دوب  زین  يو  نیشناج  میهاربا و  هاپـس  رادمچرپ  گنج  نیا  رد  یـسیع 

(1) .دندرک یم  یگدنز  هنایفخم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف  یسایس  یگنهرف و  شقن 

میکح ّما  هورف و  ّما  ياه  مان  هب  یمئاد  رـسمه  ود  ياراد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدـمآ  باسنا  یلاجر و  ربتعم  عبانم  رتشیب  رد 
ود مه  میکح  ما  زا  .دنا  هتشاد  هّللادبع  مالسلا و  هیلع  رفعج  ياه  مان  هب  رسپ  دنزرف  ود  هورف  ّما  شرسمه  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دنا  هدوب 

مالـسلا هیلع  ماما  زین  و.دندرک  عادو  ار  یناف  راد  یکدوک  نینـس  نامه  رد  هک  دـنا  هتـشاد  هّللادـبع  میهاربا و  ياه  مان  هب  رـسپ  دـنزرف 
، رفعج ياه  مان  هب  رـسپ  دنزرف  هس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نیاربانب   (2) .دنا هدوب  دلو  ما  يردام  زا  یلع  مان  هب  رـسپ  دـنزرف  کی  ياراد 
، یگنهرف عضاوم  هب  لصف  نیا  رد  .دش  هراشا  هتـشذگ  لصف  رد  قداص  رفعج  ماما  شقن  لاح و  حرـش  هب  .دنا  هتـشاد  یلع  هّللادـبع و 

.میزادرپ یم  یلع  هّللادبع و  یسایس  یعامتجا و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  هّللادبع  یگنهرف  شقن 

لاجر ياملع  .دوب  شناد  لضف و  بحاص  وا  .دوب  ردام  کی  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  دنزرف  نیمود  يو 
.دنا هدروآ  رامش  هب  نیثدحم  وزج  ار  وا 

ماما باحصا  نادرگاش و  رامش  رد  ار  وا  لاجر  رد  یسوط  خیش 

ص:145

.360 ص 358 -  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 1
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.دنا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  دنا و  هتفرگ  ارف  وا  زا  ار  ثیدح  ملع  يرایسب  هدع   (1) .تسا هتسنادمالسلا  هیلع  قداص 

مالـسلا هـیلع  رقاـب  ماـما  شردـپ  تداهــش  زا  لـبق  درکن و  يداـیز  رمع  یلو  دـمآ  اـیند  هـب  يرجه  جـنپ  داتــشه و  لاـس  رد  هّللادـبع 
یملع و شقن  هاتوک  نامز  نیا  رد  تسناوت  یمن  نیاربانب  .دیسر  لتق  هب  تشادن ، رتشیب  لاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  يرجه ) 114)

.دشاب هتشاد  یهجوت  لباق  یگنهرف 

(2) .تسا هدش  دای  یکین  هب  وا  زا  هریغ  باسنالا و  هدمع  يدجملا ، نوچمه  باسنا  بتک  رد 

یتروص رد  دنا  هتـسناد  یکی  حطفا  هّللادبع  اب  ار  وا  دنا ، هداد  رارق  هشدـخ  دروم  ار  يو  تیـصخش  یناقمام  همالع  دـننام  یناسک  رگا 
زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ریغ  دـنک  یم  حیرـصت  دـیفم  خیـش  اریز  تسین ؛ تسرد  نخـس  نیا  میمهف  یم  هّجوت  نیرت  مک  اـب  هک 

هدرکن تماما  ياعدا  یسک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف 

(3) .دنا هتسناد  ّقثوم  هّجوم و  یثدحم  ار  هّللادبع  لاجر  ياملع  عبانم  رثکا  رد  .تسا 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  نب  یلع  یسایس  یگنهرف و  شقن 

ینب تاداس  ناگرزب  زا  ردقلا و  لیلج  يدیـس  وا  دیوگ : یم  شا  هرابرد  ضایر  بحاص  .دوب  دـلو  ما  يو  ردام  دـش ، هراشا  هک  نانچ 
ار وا  لاجر  رد  یسوط  خیـش  اهنت  .تسا  هدشن  رکذ  نادنچ  یلاجر  بتک  رد  شمان   (4) .تسین شفصو  هب  یجایتحا  هک  دوب  نیسحلا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  باحصا  فیدر  رد 

ص:146

ص223. یسوط ، لاجر  - 1
ص148. نییبلاطلا ، باسنا  یف  یلیصالا  یقطقط ، نبا  169 ؛ داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

.4/45 نایلیعامسا ، هسسؤم  رشن  مق ، لاجرلا ، عمجم  ییاپهق ، یلع  هّللا  هیانع  نیدلا  یکز  - 3
.4/216 1401ه ،.  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، ءاملعلا ، ضایر  يدنفا ، هّللادبع  ازریم  - 4
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(1) .تسا هدرب  مان  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  ناونع  تحت  وا  زا  هدروآ و 

هب جایتحا  هک  ناشاک  راید  یحاون  مدرم  تساوخرد  هب  انب  دوب  یعرـش  روما  هب  هاـگآ  هدرک و  لیـصحت  یناوج  نوچ  وا  هک  دـنا  هتفگ 
هب لاس  ود  یکی  تفر و  هقطنم  نآ  هب  داشراو  تیادـه  يارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تساوخرد  هب  دنتـشاد ، ینید  روما  ملاع  امنهار و 
وا هدـش  یقیرط  ره  هب  هک  دنتـساوخ  نیوزق  ریما  زا  دـندرک و  رطخ  ساسحا  وا  دوجو  زا  اج  نآ  رد  هفیلخ  نایلاو  .تخادرپ  نید  غیلبت 

رقاب دـمحم  نب  یلع  نارادتـسود  ناوریپ و  نیب  هک  یگنجرد  .تشاد  لیـسگ  ناـشاک  تمـس  هب  ار  یهاپـس  نیوزق  ریما.دربب  نیب  زا  ار 
هک دندرپس  كاخ  هب  ناشاک  لاهدرا  دهشم  رد  وا  نارای  ار  شا  هزانج  .دیسر  تداهش  هب  یلع  تفرگرد ، نیوزق  هاپـس  مالـسلا و  هیلع 

(2) .تسا نایعیش  هاگترایز  زورما 

مالسلا هیلع  رقاب  نب  هّللادبع  یسایس  شقن 

دیلو زیزعلادبع ، نب  رمع  کلملادبع ، نب  نامیلس  تفالخاب  رصاعم  يو 

نب رمع  تفالخ  رـصع  زج  هب  يو ، هنامز  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  عاضوا و  .دوب  کلملادبع  نب  ماشه  تفالخ  لیاوا  دـیزی و  نب 
.دوب مکاح  هعماج  رب  نانچمه  تشحو  بعر و  دوبن و  شخب  تیاضر  نادنچ  زیزعلادبع ،

شردپ قداص و  ماما  شردارب  دننام  تشاد  شا  هنامز  عاضوا  زا  هک  یلماک  تخانش  اب  درک و  یم  یگدنز  یطیارش  نینچ  رد  هّللادبع 
یهاگآ و يارب  لاح  نیع  رد  اّما  .درک  هیقت  شیوخ ، ظفح  يارب  دادن و  ماجنا  ینلع  هزرابم  مایق و  هنوگ  چیه  مالـسلاامهیلع  رقاب  ماما 

مالسلا و مهیلع  تیب  لها  یفّرعم  مدرم و  يرادیب 

ص:147

ش 3377. ص244 ، یسوط ، لاجر  - 1
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يوس هب  ار  مدرم  كاـنرطخ  تیعقوم  نآ  رد  شراوـگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  وا  .درک  یم  شـالت  تفـالخ  نداد  هوـلج  عورـشمان 
ار وا  دنتـسناوتن  نایوما  ببـس  نیمه  هب  .درک  یم  رارقا  شردارب  تماما  هب  دـناوخ و  یم  ارف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شردارب  تماما 

(1) .دیسر تداهش  هب  یناورم  نایلاو  زا  یکی  تسد  هب  هک  نیا  ات  دننک ، لّمحت 

تـسد نم  نتـشک  زا  مکاح  تفگ : يو  دناسرب ، تداهـش  هب  ار  هّللادبع  تساوخ  یم  يوما  مکاح  هک  ینامز  دسیون  یم  دـیفم  خـیش 
نوفدم عیقب  ناتسربق  رد  دناسر و  تداهش  هب  ار  وا  درکن و  هجوت  هّللادبع  هتساوخ  هب  مکاح  اّما  منک ، تعافـش  ادخ  دزن  ار  وت  ات  رادرب 

(2) .دش

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نادنزرف  رگید  یعامتجا  یگنهرف -  شقن 

هیلع داجس  ماما  لسن  تشاد و  رغصا  یلع  نیسح و  فرشا ، رمع  رهاب ، هّللادبع  ياه  مان  هب  رگید  دنزرف  راهچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
هب طـقف  اـج  نیا  رد  .تسا  هدـش  هدروآ  عباـنم  رد  اـه  نآ  همه  ماـن  هک  هدوب  رایـسب  يدـعب  ياـه  هرود  رد  شنادـنزرف  نیا  زا  مالـسلا 

نایناورم رصع  رد  ار  شرمع  مامت  هک  یناسک  هلمج  زا  .دنا  هتشاد  شقن  نایناورم  تفالخ  هرود  رد  هک  میزادرپ  یم  یتاداس  درکلمع 
(3) .دـندوب ردام  ردـپ و  کی  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  اـب  وا.دـمآایند  هب  يرجه  لاـس 55  رد  يو  .تسا  رهاـب  هّللادـبع  هدرک  يرپس 

بـسک راوگرزب  ود  نیا  رـضحم  زا  تخادرپ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردارب  ردپ و  دزن  ملع  لیـصحت  هب  نایناورم  نامز  رد  هّللادبع 
.دش شیوخ  رصع  گرزب  نادنمشناد  ناگرزب و  زا  درک و  ضیف 

ص:148

ص 116. مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  لاوحا  یف  رئاحلا  هیغب  یطابرز ، ینیسح  نیسح  - 1
ص 170. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

 .، 1409ه لوا ، پاـچ  یـشعرم ، هّللا  تیآ  هناـخباتک  رـشن  مـق ، نییبلاـطلا ، باـسنأ  یف  يرخفلا  يزورم ، لیعامـسا  هباـسن  یـضاق  - 3
ص33.
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: دیوگ یم  تسا و  هتسناد  هیقف  لضاف و  هیاورلاریثک ، ار  وا  دیفم  خیش 

رد ار  هّللادبع  ّتنس ، لها  هعیـش و  زا  معا  لاجر  ياملع  .دنتفرگ  یم  ارف  وا  زا  ار  تیب  لها  راثآ  دندرک و  یم  ثیدح  ذخا  وا  زا  مدرم 
دنا و هتسناد  وگتـسار  هقث و  نیثدحم  وزج  ار  وا  داشرا  رد  دیفم  خیـش  تاقثلا و  رد  نابح  نبا  .دنا  هدرمـشرب  نایوار  مجنپ  هقبط  هرمز 

(1) .دنا هدرک  هدنسب  وا  هرابرد  دیفم  خیش  حدم  لقن  هب  زین  هعیش  لاجر  ياملع  رگید 

هیلع یلع  شّدـج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فاقوا  تاقدـص و  روما  يدـصت  نایناورم  رـصع  رد  رهاب  هّللادـبع  ياـهراک  هلمج  زا 
رمع هّللادبع و  اهنت  دش و  جراخ  ینیسح  تاداس  تسد  زا  فاقوا  روما  تیلوت  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تداهـش  زا  سپ  .دوب  مالـسلا 

(2) .دندوب راد  هدهع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاقدص  روما  فاقوا و  یتدم  فرشا 

لقن هک  تخادرپ  همئا  ربمایپ و  ثیداحا  رشن  هب  يرصع  رد  هّللادبع 

هدوب زین  یثیدـح  رثا  بحاص  وا.تسا  هدرک  تیبرت  ار  يرایـسب  ندارگاش  لـقن و  ار  یناوارف  ثیداـحا  يو  .دوب  هدـش  عونمم  ثیدـح 
(3) .تسا

لیخبلا لک  لیخبلا  ّنإ  : » هدومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک : یم  لقن  رهاب  هّللادبع  زا  هطـساو  اب  دواد  نب  دمحم  نب  میهاربا 
.دتسرفن تاولص  یلو  دونشب  ارم  مان  هک  تسا  یسک  درف  نیرت  لیخب   (4) ؛» َّیلع لصی  مل  هدنع  ترکذ  اذا  يذلا 

ربمایپ و یعقاو  نید  زا  ار  مدرم  ات  تسا  شالت  رد  تیمکاح  هک  دزادرپ  یم  نآ  رـشن  هب  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هّللادبع  ینامز 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مان  ات  مدرم  هک  دنک  یم  لقن  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  وا  .دزاس  فرحنم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

ص:149

ص 267. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1

ص 267. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2
.1/498 1403ه ،.  لوا ، پاچ  یفجن ، یشعرم  هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، هاورلا ، عماج  یلیبدرا ، یلع  نب  دمحم  - 3

ص267. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 4
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هیلع رقاب  ماما  هّجوت  دروم  ینیـسح و  تاداس  ناگرزب  زا  شیوخ  ناـمز  رد  يو  .دنتـسرفب  دورد  يو  تیب  لـها  وا و  رب  دنونـش  یم  ار 
: دـنیامرف یم  ماما  دـیراد ، تسود  رتشیب  ار  ناتناردارب  زا  کی  مادـک  دوش  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  ینامز  .دوب  مالـسلا 

نم ناـبز  دـیز  منیب و  یم  وا  اـب  هک  تسا  نم  مشچ  رمع  مهد و  یم  ماـجنا  ار  شیوخ  ياـهراک  نآ  اـب  هک  تسا  نم  تسد  هّللادـبع  »
ًالماک شناردارب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ثیدـح  نیا  قبط   (1) «. تسا روبـص  رابدرب و  يدرف  نیـسح  میوگ و  یم  نخـس  وا  اب  هک  تسا 

.دنک یم  دای  شیوخ  نابز  مشچ و  تسد ، ناونع  هب  اه  نآ  زا  تسا و  یضار 

.تخادرپ شیوخ  ياه  تیلاعف  هب  هیقت  ششوپ  رد  درک و  لمع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردارب  ردپ و  دننام  نایناورم  نامز  رد  هّللادبع 
هّللادبع دنزرف  اهنت  هب  رـصع  نآ  رد  .دنام  ياج  هب  دنزرف  نیمه  زا  اهنت  وا  لسن  دوب و  طقرا  دـمحم  مان  هب  دـنزرف  کی  ياراد  هّللادـبع 

اپ هیحان  زا  نوچ  دنا  هتفگ  یخرب  .دنا  هدرک  رکذ  يو  بقل  نیا  يارب  ار  تلع  دـنچ  باسنا  ياملع  .دـندوب  هداد  طقرا  بقل  دـمحم ) )
مالسلا هیلع  قداص  ماما  وا و  نیب  دندقتعم  یخرب  .دنتفگ  یم  طقرا  وا  هب  دوب ، بویعم 

دش و رظنملا  هیرک  مدرم  رظن  رد  ببـس  نیمه  هب  درک و  نیرفن  ار  وا  ماما  .درک  نیهوت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  وا  دش و  لصاح  يریگرد 
(2) .دنداد طقرا  بقل  وا  هب 

رد هک  هدرک  رکذ  هنیدم  لها  نیثدحم  زا  ار  وا  نییبلاطلا  هدـمع  یتح   (3) .دنا هدرمشرب  نیثدحم  وزج  ار  وا  لاجر  ياملع  لاح  ره  هب 
، ثیدح لقن  زا  ریغ  اذـل  درک ، يرپس  نایناورم  رـصع  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  طقف 20  يو  .تسا  هتخادرپ  ثیدح  لقن  هب  رـصع  نآ 

یسایس و شقن  باسنا  لاجر و  ياملع 

ص:150

.11/282 ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ، هّللا  تیآ  - 1
ص 234. بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 2

.2/164 هاورلا ، عماج  یلیبدرا ، یلع  دمحم  - 3
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لاس رد  طقرا  دـمحم  .تسا  هدوب  نایـسابع  رـصع  رد  وا  ياه  تیلاعف  اه و  شالت  رتشیب  .دـنا  هدرواین  عبانم  رد  وا  زا  يرگید  یگنهرف 
.تفر ایند  زا  یگدنز  لاس  زا 60  سپ  يرجه   171

فرشا رمع  یگنهرف  شقن 

شردارب دزن  یمالسا  هقف  ثیدح و  يریگارف  زا  سپ  فرـشا  رمع   (1) .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادرگاش  باحـصا و  زا  يو 
راگزیهرپ ردقلا و  لیلج  یهیقف  ثدحم و  لضاف ، ملاع ، ار  وا  دیفم  خیش  هک  يروط  هب  دیسر  هیلاع  تاجرد  هب  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما 

(2) .تسا هدرک  فیصوت 

وا مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشذگ  هک  روط  نامه  .دراد  يو  شناد  ملع و  زا  ناشن  دوخ  نیا  دنا و  هتخومآ  تیاور  وا  زا  يرایـسب  هدع 
فاقوا تاقدص و  روما  يدـصتم  یتدـم  دوب ، هتفرگ  تاداسلا  مخف  بقل  شیوخ  نامز  رد  هک  وا  تسناد  یم  دوخ  نامـشچ  دـننام  ار 

هب رـصع  نآ  رد  وا  .دوب  یمالـسا  مولع  سیردـت  لیـصحت و  فرـشا  رمع  راک  هدـمع  نامز  نآ  رد  .دوب  نانمؤمریما  شدـج  ربماـیپ و 
.دوشن تیب  لها  تیذا  رازآ و  ثعاـب  هک  درک  لـمع  يروط  تشحو ، قاـنتخا و  طیارـش  نآرد  تخادرپ و  مدرم  ییاـمنهار  داـشرا و 

ماما وا  هّللاو » ال  لاق : هتعاط ، ضرتفم  ناسنا  تیبلا  لـها  مکیف  لـه   » هک دـش  هتفگ  یلع  نب  رمع  هب  دـیوگ : یم  همیثخ  یبا  نب  رکبوبا 
(3) .دوش یم  یماما  نینچ  رکنم  دنک و  یمن  یفرعم  یسک  ره  هب  دنتسه ، وا  ناوریپ  نایعیش  دوخ و  هک  ار  هعاطالا  بجاو 

ص:151

ص127. یسوط ، لاجر  - 1
ص267. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

.7/485 بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 3
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هالـصلا هیلع  انّیبن  نم  انتبارقب  قح  انل  انـضغب ، یف  طرفملاک  انبح  یف  طرفملا  : » دومرف دندوب ، رایـسب  نایلاغ  هک  فرـشا  رمع  نامز  رد 
انبّذـعی نإ  و  انیف ، سیل  ام  انیف  اولوقتالو  هب ، هّللا  انلزنا  يذـّلا  لزنملاب  انولِزنأ  امیظع ، كرت  هکرت ، نمف  اـنل  هّللا  لـعج  قح  و  مالـسلاو ،

هتمحربف هّللا  انمحری  نإ  انبونذبف و  هّللا 

(1) ؛» هلضف و 

تلزنم و نآ  رد  ار  اـم  دـیاب  .دـنک  یم  يور  هداـیز  اـم  ینمـشد  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، طارفا  اـم  یتسود  رد  هک  سک  نآ 
.تسین ام  رد  هک  دییوگن  يزیچ  ام  هرابرد  تسا و  هداد  رارق  دنوادخ  هک  دینادب  یهاگیاج 

.تخادرپ یم  نایلاغ  اب  هزرابم  هب  نانخس  هنوگ  نیا  اب  وا 

مایق نامز  رد  .درکن  تکرش  یشروش  چیه  رد  ترضح  نآ  روتسد  هب  درک و  لمع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شردپ  دننام  فرـشا  رمع 
تساوخ وا  زا  لالخ  هملسوبا  هک  ینامز  دش و  هفیلخ  اب  گنج  هب  دیز  نتفر  عنام  یتح  وا  .درک  كرت  ار  هنیدم  شردپ  هارمه  هب  هرح 
فاقوا تاقدص و  روما  يدصت  طقف ، شیوخ  ینامز  طیارـش  كرد  اب  فرـشا  رمع  .تفریذـپن  دریگب ، تسد  هب  ار  هعماج  يربهر  هک 

.تخادرپ یممالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردارب  داجس و  ماما  نامرف  تحت  یعامتجا ، یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هب  تشاد و  هدهعرب  ار 

فرـشا رمع  نب  یلع  .دوب  مساق  رمع و  نسح ، ياه  مان  هب  رـسپ  هس  ياراد  یلع  تفای  همادا  یلع  شدـنزرف  اهنت  زا  فرـشا  رمع  لسن 
هیلع قداص  ماما  نادرگاش  زا  وا  تشاد و  لاغتـشا  ثیدـح  هقف و  لیـصحت  هب  رتشیب  دوب ، هدـمآ  ایند  هب  ناـیناورم  رـصع  رخاوا  رد  هک 

رد ار  شرمع  رتشیب  وا   (2) .تسا هدرک  دای  ثدحم  ناونع  هب  وا  زا  بلاطلا  هدمع  .دیسر  یملع  تالامک  هب  ترضح  دزن  دوب و  مالسلا 

ص:152

ص268-267. داشرالا ، دیفم ، دیش  - 1
ص281. بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  - 2
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.تخادرپ یگنهرف  ياه  تیلاعف  هب  رتشیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دننام  دنارذگ و  نایسابع  رصع 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح  یگنهرف  شقن 

زا سپ  ینیـسح  تاداـس  رگید  دـننام  (1) و  .دوب مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  داجـس ، ماـما  نادرگاـش  باحـصا و  زا  يو 
ادخ تدابع  هب  ناماسبان  طیارـش  نآ  رد  دوب و  نکاس  هنیدـم  رد  وا  .تخادرپ  نایعیـش  نادرگاش و  تیبرت  هب  یمالـسا  مولع  يریگارف 

زا يزیچ  رگا  هک  دوب  ناـنچ  تداـبع  تلاـح  رد  دـنا : هتفگ  شا  هراـبرد  هک  تفاـی  برقت  ّتیدوبع ، هاـگرد  رد  يّدـح  هب  تخادرپ و 
(2) .دش یم  باجتسم  تساوخ ، یم  دنوادخ 

ثیدح يریگارف  هب  وا  دزن  شنادنزرف  كرابم و  نبا  لاوم ، یبا  نبا  هبقع ، نب  یسوم  تخادرپ و  ثیدح  لقن  هب  نایناورم  هرود  رد  وا 
(3) .دنا هدوب  لوغشم 

.تخادرپ راگدرورپ  تدابع  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دننام  نایناورم  نامز  رد  وا  تفگ  ناوت  یم  یلک  هاگن  کی  رد 

هب مجع  دالب  برغم و  قارع ، زاجح ، رد  يدایز  نادنزرف  اه  نآ  زا  هک  .دوب  دمحم  هّللادیبع و  هّللادبع ، نوچ  ینادنزرف  ياراد  نیسح 
نیا اّما   (4) .دیسر تداهـش  هب  رهز  اب  نایناورم  نامز  رد  وا  .دوب  ریبز  نب  بعـصم  نب  نسح  رتخد  دلاخ ، و  هّللادیبع ، ردام  .دنام  ياج 

نادنچ دیناروخ ، رهز  وا  هب  یسک  هچ  هک 

.دندوب ناوجون  زونه  نایناورم  رـصع  رد  دندوب و  هدـمآ  ایند  هب  ياه 114 و 115ه .  لاس  دودح  رد  دمحم  هّللادـبع و  .تسین  نشور 
نامز نیا  رد  اه  نآ 

ص:153

130 و 182. ص112 ، یسوط ، لاجر  - 1
ص269. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

.6/614 بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  - 3
ص 159. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - 4
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ناونع هب  دمحم  هّللادبع و  زا  نایـسابع  رـصع  رد  اما  دنتـشادن ، یعامتجا  یگنهرف و  شقن  دـندوب و  هقف  ثیدـح و  لیـصحت  لوغـشم 
(1) .دنا هدرک  دای  ثدحم  لضاف و  ملاع ،

نایناورم رصع  رد  رغصا  یلع  درکلمع 

عبانم ببـس  نیمه  هب  تفر ، ایند  زا  هک  دوب  هتـشذگن  شرمع  زا  لاـس  زونه 30  دـمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 95  دودـح  رد  ایوگ  يو 
هدرک هدنـسب  وا  مان  رکذ  هب  دـیفم  خیـش  طـقف  دـنا و  هدرکن  ناـیب  يزیچ  وا  تیلاـعف  شقن و  زا  دـیفم  خیـش  یتح  یثیدـح ، یلاـجر و 

(2) .تسا

وا باقعا  هب  رتشیب  تسا و  هدش  رکذ  وا  مان  طقف  زین  باسنا  بتک  رد 

رد رغصا  یلع   (4) .دنتفگ یم  بلاط  یبا  لآ   (3) حمر ار  وا  هک  تشاد  سطفأ  نسح  مان  هب  رسپ  دنزرف  کی  رغـصا  یلع  .دنا  هتخادرپ 
نآ رد  هیکز و  سفن  هاپس  رادمچرپ  يو  .دوب  نایـسابع  رـصع  رد  شنادنزرف  وا و  ياه  تیلاعف  رت  شیب  دوب و  كدوک  نایناورم  نامز 

.تسا جراخ  ام  ثحب  زا  هک  هدوب  ردق  فرش و  بحاص  نامز 

نایناورم هرود  رد  نیسحلا  ینب  عضاوم  ذاختا  للع 

هاگتـسد .دـنربب  نیب  زا  هدوب ، ناشتفالخ  تفرـشیپ  عنام  هار و  ّدـس  هک  ار  یناسک  ات  دـندوب  هناهب  تصرف و  لاـبند  هب  هشیمه  ناـیناورم 
هک نیا  يارب  تفالخ 

ص:154

.281 نییبلاطلا ، باسنا  یف  یلیصألا  یقطقط ، نبا  - 1
ص261. داشرالا ، دیفم ، خیش  - 2

یم بلاط  یبا  لآ  حـمر  وا  هب  تشاد  يدـنلب  دـق  بلاط  یبا  لآ  نایم  رد  رغـصا  یلع  نوچ  تسا و  تماق  دـنلب  ياـنعم  هب  حـمر » - » 3
.دنتفگ

ص187. هیرخفلا ، لوصفلا  هبنع ، نبا  - 4
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شتیب لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  نارادتـسود  هک  درک  یحاّرط  ار  يا  همانرب  دنک ، بیرخت  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ههجو  هاگیاج و 
تفرگ تّدش  هّرح  مایق  اروشاع و  زا  سپ  اه  نآ  ياه  هجنکش  اه و  يریگ  هناهب  اه ، يریگتخس  اذل  دنوش  هدنکارپ  نایولع  فارطا  زا 

ار رهـش  يایاطع  نت  کی  رطاخ  هب  اهنت  کلملادـبع   (1) .دش فذـح  لاملا  تیب  ناوید  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  مان  و 
يافلخ روط  نیمه  .درک  عطق  دوب ، اه  نآ  مهـس  هک  لاملا  تیب  زا  ار  مدرم  قوقح  لاس  کـی  دـیز ، ماـیق  ببـس  هب  ماـشه  درک و  عطق 

(2) ...کلیبس نع  ّدص  کنید و  یف  دحلأ  وه  بارت ، ابا  نعلا  ّمهللا  دندناوخ : یم  هبطخ  هنوگ  نیا  هعمج  ياهزامن  رد  یناورم 

یلع نعل  اب  زج  يزامن  چـیه  .بارت  یبا  نعلب  ّالا  هولـص  ال  دـنتفگ : یم  دنتـسناد و  یم  يرورـض  یلیخ  ار  هبطخ  نیا  ندـناوخ  اه  نآ 
تیب لها  یلع و  نعل  هب  درک  یم  شومارف  نآ  رد  دناوخ و  یم  يا  هبطخ  یسک  رگا  هک  دش  نانچ  اهدعب  .تسین  دنوادخ  لوبق  دروم 

.تفرگ یم  رارق  مدرم  ضارتعا  دروم  دزادرپب ،

دـش و یم  یقلت  مرج  مدرم  يارب  ...و  همطاف  نیـسح ، نسح ، یلع ، مان  باختنا  هک  دوب  هدیـسر  ییاـج  هب  اـه  نآ  ياـه  يریگ  تخس 
و درک ، قاع  ارم  نم ، يارب  یلع  مان  باختنا  اب  مردـپ  تفگ  دـمآ و  وا  دزن  يدرف  جاجح  رـصع  رد  .دوب  راـختفا  زاـس  هنیمز  نآ  كرت 
وا زا  هک  دـمآ  جاجح  دزن  يرگید  .درک  کمک  وا  هب  دـیدنخ و  جاّـجح  .نک  کـمک  نم  هب  متـسه ، یتخبدـب  مدآ  تباـب  نیا  زا  نم 
رب ار  یلع  نیسح و  نسح ، مان  یسک  زونه  ام  هلیبق  رد  دیوگب : نخس  نینچ  شا  هلیبق  تاراختفا  زا  دش  ریزگان  اذل  دنک  تفایرد  یلوپ 

یلع باکر  رد  يدحا  تسا ، هدشن  دای  يدب  هب  نامثع  زا  زگره  ام  هلیبق  رد  تسا ، هداهنن  دوخ 
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، نیسح ندش  هتشک  تروص  رد  هک  درک  رذن  ام  هلیبق  زا  ینز  یّتحو  دیگنجن 

(1) .درک نینچ  دنک و  ینابرق  ار  رتش  ود 

بعر و اب  اریز  دندرکن ، مایق  ینیسح  تاداس  یسایس ، ياضف  نینچ  رد 

تکرح شبنج و  هنوگره  دوب ، هتخاس  رارقرب  تموکح  هک  يدیدش  ّطلـست  لرتنک و  اب  دوب و  هدش  امرف  مکح  هعماج  رد  هک  یقانتخا 
.دوب تسکش  هب  موکحم  شیپاشیپ  يا  هناحلسم 

جرخی ال    ِ هّللاو : » دیامرف یم  دنک و  یم  عنم  راکـشآ  ینلع و  مایق  زا  یعاضوا  نانچ  رد  ار  شیوخ  تیب  لها  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2) «. هب اوثبعف  نایبصلا  هذخَأَف  هاحانج  يوتسی  ْنَأ  لبق  هرْکَو  ْنِم  َراط  ٍخرَف  لَثَم  هلثَم  ناک  ّالامالسلا  هیلع  مئاقلا  جورخ  لبق  اّنم  ٌدحاو 

اذل .دننام  یم  اج  هب  دوشن ، یضقنم  ات  هک  هدرک  نیعم  ار  یتصرف  دناد ، یم  شدوخ  هک  یتحلصم  هب  لطاب ، ياه  تلود  يارب  دنوادخ 
دـض رب  اراکـشآ  یمایق  گنج و  تسین  مزال  دـنیامرف  یم  شتیب  لها  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  جـع ،) ) رـصع ماـما  ماـیق  جورخ و  زا  لـبق 
یم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تفر ، یم  رامش  هب  تاداس  گرزب  شیوخ  رصع  رد  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دیـشاب  هتـشاد  تفالخ 

(3) «. هّینایبص هرمإلا  تناک  اذا  هّیناوجلاب  مهوفلاخ  هّیناّربلاب و  مهوطلاخ  : » دنیامرف

رهاظ رد  تسا ، زاب  سوه  قیالان و  دارفا  تسد  رد  نآ  تیمکاح  تفالخ و  هک  يا  هعماج  رد  هک  دننک  یم  هیـصوت  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دینک لمع  نانآ  فلاخم  نطاب ، رد  نارگید و  نوچمه 

اهبحاصف مئاقلا  لبق  عفرت  هیار  لک  : » دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1) «. لجوّزع هّللا  نود  نم  دبعی  توغاط 

بحاص دوش  یم  هتشارفا  هزرابم  يارب  مئاق ، مایق  زا  شیپ  هک  یمچرپ  ره 

دوخ هناخ  رد  هک  دننک  یم  شرافس  شیوخ  باحصا  هب  نیاربانب  .دوش و  تدابع  دنوادخ  ياج  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  یتوغاط  نآ 
اریز دوش ؛ یمن  لماش  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نسح و  ماما  ای  نیـسح و  ماما  مایق  ثیداحا ، نیا  هتبلا   (2) .دینزن تسد  مایق  هب  دینیشنب و 

دناوخ یم  ارف  مایق  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  راعش  دمحم  لآ  ياضر  هب  هک  سک  ره  يادن  هب  هک  دیامرف  یم  نایعیش  هبمالسلا  هیلع  ماما 
، مینک مایق  دیاب  زین  ام  درک و  مایق  دیز  هک  دییوگن  هتـسب  مشچ  هار  نیا  رد  دنک و  یم  مایق  هچ  يارب  هک  دـیرگنب  هکلب  دـیهدن ، خـساپ 

اهنت هک  نونکا  نانآ  میتسین و  یـضار  نانآ  راک  هب  هک  دینادب  دننک و  یم  مایق  اهراعـش  هنوگ  نیا  ام و  مان  اب  هک  دنتـسه  يا  هّدع  اریز 
مکاتا نإ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیمه  يارب  .دننک  ادیپ  وریپ  هک  ینامز  هب  دسرب  هچ  دنتسین ، ام  رادربنامرف  دنتـسه ،
مکاعد اّمنا  ِهسفن  یلا  مکُعدی  ملو  اقودص  ناک  املاع و  ناک  ادیز  ناف  ٌدـیز ، جرخ  اولوقت  الو  نوجرخت ، ءیـش  ّيأ  یلع  اورظناف  ٍتآ 

اّنم جراخلاف  هضقنیل ، عمتجم  ناطلـس  یلا  َجَرَخ  اّمنا  هیلا ، مکاعد  امب  یفَول  َرَهَظ  ولو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نِم  اـضرلا  یلا 
(3) «. ٌدحأ هعم  سیل  مویلا و  انیصعی  وه  هب و  یضرن  انسل  ّانأ  مکدهشن  نحنف  ...مکوعدی  ءیش  ّيأ  یلا  مویلا 

مکتنـسلأ اّوفک  : » دـنیامرف یم  دـنراد و  یم  رذـحرب  مایق  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینیـسح ، تاداس  ناگرزب  مینیب  یم  هک  ناـنچ 
(4) ؛» ادبا هب  نوّضحت  رمأ  مکبیصی  ّهناف ال  مکتویب ، اومزلاو 
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ناشنادناخ نایعیش و  نامز  نآ  رد  ناراوگرزب  نیا  .دیاین  شیپ  امـش  يارب  يراوگان  قافتا  ات  دنیـشنب  هناخ  رد  دیراد و  هگن  ار  ناتنابز 
نب یّلعم  زا  .دنتسناد  یم  بجاو  ار  اه  نآ  زا  تعاطا  اریز ؛ دندرک  یم  يوریپ  مه  اه  نآ  دندرک ، یم  عنم  راکشآ  مایق  جورخ و  زا  ار 

«. انتعاط هّللا  ضرف  ٌموق  نحن  : » دندومرف یم  مدینش  قداص  ماما  زا  هک  هدش  لقن  راطع  ریشب  زا  هطساو  دنچ  اب  دمحم 

هفوک رد  تساوخ  یم  یتقو  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  هک  دوب  نیمه  يارب 

تفریذـپن و وا  اـما  دـنک ، یهارمه  ار  يو  ماـیق ، رد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  قاـط » نمؤم  لوحا  رفعجوبا   » لاـبند هب  دـنک  جورخ 
ادخ تجح  دیز  هتبلا  .تشاد  مهاوخن  یتاجن  هار  چیه  ترخآ  رد  مهدب  لطاب  هار  رد  مه  ار  نآ  رگا  مرادن و  رتشیب  ناج  کی  تفگ :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یلو  دوبن  نیمز  يور  رد 

(1) .دننک یم  یهن  جورخو  مایق  زا  مه  مالسلا  هیلع  ماما  تفگ  یم  وا  .دوب  بجاو  وا  تعاطا  ادخ و  تّجح 

یسوط خیش  .دندرب  یم  رس  هبمالسلا  هیلع  قداص  ماما  یناگدنز  هرود  رد  یگمه  نایناورم  رصع  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياه  هون 
مالسلا هیلع  قداص  ماما   (2) .تسا هدروآ  رامش  هب  ناشیا  نادرگاش  باحصا و  وزج  ار  ترضح  ياهومعرسپ  همه 

یم عنم  طیارـش  عاضوا و  نآ  رد  تفالخ  ّدـض  رب  اه  نآ  جورخ  مایق و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش  لقن  هک  نانچ  دوب و  تاداس  گرزب 
رد هنیدـم ) مکاح   ) یموزخم ماـشه  نب  میهاربا  هعمج ، ره  ار  تاداـس  اـم  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  .درک 

تفر و یم  ربنم  هب  سپس  درک و  یم  عمج  هنیدم  عماج  دجسم 

تیعضو نیا  رد   (3) .داتسرف یم  نعل  ازسان و  شدالوا  یلع و  رب  تسناوت  یمات 
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هب شیوخ و  ناج  ظفح  يارب  یلو  دندرب  یم  جنر  اه  نآ  .دندز  یمن  یفرح  دندینش و  یم  ار  وا  نانخـس  دنتـسشن و  یم  طقف  تاداس 
ببس افلخ  اب  دروخرب  رد  اه  نآ  تمیالم  نیا  .دندز  یمن  تفالخ  دضرب  یتکرح  چیه  هب  تسد  دندرک و  یم  هیقت  ناماما ، زا  يوریپ 
ماما نادنزرف  هک  دوب  ببس  نیا  هب  .دننک  بلج  دوخ  هب  ار  نافلاخم  هجوت  رت  مک  دنشاب و  هتـشاد  هنیدم  رد  یمارآ  اتبـسن  یگدنز  دش 

ردارب و هک  دیز  مایق  رد  یتح  ای  دنتفر و  هنیدم  جراخ  رد  ترضح  نآ  یصخش  کلم  هب  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  داجس 
.دندرکن تکرش  دوب ، اه  نآ  يومع  ای 

اه شروش  زا  يریگ  هرانک  تسایس  زیمآ و  حلص  راتفر  نیا  ینیسح  تاداس 

هک رفن  راهچ  ای  هس  زج  هب  نیـسحلا  ینب  زا  هیکز  سفن  مایق  رد  ببـس  نیمه  هب  دنا و  هتـشاد  زین  نایـسابع  هرود  لیاوا  رد  ار  اه  مایق  و 
.درکن تکرش  رگید  یسک  دندوب ، دیز  نادنزرف  زا  نیسح  یسیع و  اه  نآ  زا  نت  ود 

نادنزرف طقف  داد ، تسکش  ار  هّیکز  سفن  یقیناود  روصنم  هک  ینامز 

زا یسیع  نب  دمحا  .تشادن  ینیسح  تاداس  هب  يراک  درک و  هجنکـش  ای  نادنز و  هناور  ار  دندوب  نسحلا  ینب  زا  هک  نسح  نب  نسح 
هب ار  نسح  نب  نسح  نادـنزرف  مدـید  هک  مدوب  هداتـسیا  یبـنلا  دجـسم  رد  ربـنم  ربـق و  نیب  رد  نم  هک : هدرک  تیاور  دـیز  نب  نیـسح 

(1) .دنرب یم  نادنز 

يریگرد هنوگره  زا  دنا و  هتـشاد  همکاح  هاگتـسد  ربارب  رد  هیقت ) شـشوپ  رد   ) تبثم یتسایـس  نیـسحلا ، ینب  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 
شتآ ای  نایغط  سک  ره   » هک دـنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فرـشا  رمع  .دـنا  هدـیزرو  بانتجا  ّتیمکاـح  اـب  ینلع 

، دنک رود  ناناملسم  زا  یهورگ  نایم  زا  ار  هنتف  ینمشد و 
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هیحان زا  هک  یماـیق  رد  یتح  دربن و  ریـشمش  هب  تسد  شراوگرزب  ردارب  ردـپ و  دـننام  وا  دوخ   (1) «. دوب دـهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب 
هب تبـسن  دیز  يا  تفگ : دـش و  هفیلخ  اب  گنج  هب  دـیز  نتفر  عنام  دیـشک و  رانک  ار  شدوخ  تفرگ ، تروص  تفالخ  دـض  رب  دـیز 

گنج هکرعم  هب  ار  وت  هک  تسین  راب  نیلوا  دنتـسین و  دوخ  نامیپ  هب  دنبیاپ  هدارا و  اب  یمدرم  اه  نآ  اریز  شابم ، نیبشوخ  هفوک  مدرم 
(2) .دنا هدرک  ار  هلماعم  نیمه  نامناردپ  ام و  ّدج  هب  تبسن  مه  نیا  زا  شیپ  اه  نآ  دنراذگ ، یم  تیاهنت  سپس  دنناوخ و  یم 

يارب هناحلـسم  هزرابم  طیارـش  رگا  .دنـشابن  افلخ  نیطالـس و  اب  داهج  هزرابم و  هب  دقتعم  ًالـصا  نیـسحلا  ینب  هک  دوبن  هنوگ  نیا  هتبلا 
ماما هک  تسا  نیمه  يارب  .دـنتخادرپ  یم  داهج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـننام  دـنتفر و  یم  داهج  نادـیم  هب  دـش  یم  اّیهم  ناـنآ 
هّللاو یَلب  هارا  انأ ال  : » دندومرف دیرادن ، داهج  هب  داقتعا  هکنیا  رب  ینبم  ترـضح ، نآ  هب  هیدـیز  تمهت  ّدر  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص 

(3) ؛» مهلهَج یلإ  یملع  عدا  نا  هرکأ  نکلو  هار ، ّینإ ال 

ماما سپ  .مراذگاو  امش  لهج  هب  ار  دوخ  ملع  مهاوخ  یمن  یلو  مراد ، داقتعا  نآ  هب  هک  دنوادخ  هب  مسق  مرادن ؟! داهج  هب  داقتعا  نم 
ربمایپ دننام  ینیـسح  تاداس  سپ  .درادن  لوبق  مه  ار  هیدیز  هویـش  اّما  دـنک  یمن  ّدر  ار  تموکح  اب  هناحلـسم  هزرابم  هار  مالـسلا  هیلع 
تحت فیـسلا و  یف  هّلک  ریخلا   » هک دـندوب  دـقتعم  دنتـسناد و  یم  نآ  هیاس  رد  ریـشمش و  رد  ار  ریخ  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

یف فیسلا و 

(4) «. ...فیسلا لظ 

ناشیا هب  هک  یصخش  ضارتعا  هب  خساپ  رد  داّجس  ماما  هک  تسا  نیا  يارب 
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شخب رمث  بولطم و  ینامز  دراد و  یطیارش  داهج  دندومرف : دیا  هدرک  كرت  ار  داهج  یتخـس  باختنا و  ار  ّجح  یتحار  امـش  تفگ :
هب مه  ینامز  ناشیا  .تسا  رت  هتـسیاش  مدقم و  جح  زا  داهج  یعقوم  نانچ  رد  دـنوش ، ادـیپ  هاگآ  حـلاص و  دـباع ، ییاهورین  هک  تسا 

(1) «. انّبحی ًالجر  نورشع  هنیدملاو  هّکمب  ام  : » دنیامرف یم  دننک و  یم  هراشا  داهج  گرزب  عنام 

هکم و رد  : » دنیامرف یم  دنراد و  یم  رب  هدرپ  دنـشاب ، نانآ  عبات  هک  صلخم  يدارفا  نئمطم و  یناهارمه  نتـشادن  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دنشاب .» هتشاد  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  هک  درادن  دوجو  درم  رفن  تسیب  هنیدم 

هیلع بجو  رـشع  ثالث  هأمثالث و  ردـب  لـهأ  هّدـع  ماـمإلل  عمتجا  اذا  : » دـیامرف یم  هک  دـناد  یم  يرورـض  ار  گـنج  داـهج و  ناـنچ 
(2) «. رییغتلا

.دزادرپب شرصع  تموکح  رییغت  مایق و  هب  هک  تسا  مزال  ماما  رب  دنوش ، عمج  ماما  درگ  ردب ، نایوجگنج  هزادنا  هب  رفن  رگا 313 

یم مایق  میتشاد  ورین  روای و  نادنفـسوگ  نیمه  هزادـنا  هب  ام  رگا  : » دـندومرف یفریـص  ریدـس  باوج  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
زین یگنج و  يورین  ندوبن  ببـس  هب  یلو  دنا  هدوب  هزرابم  داهج و  هب  دـنم  هقالع  اه  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نانخـس  نیا  میدرک .»

رتشیب عاضوا  نآ  رد  اه  نآ  .دنا  هتشادن  هیقت  يراک و  ناهنپ  زج  يا  هراچ  دش ، یم  لامعا  افلخ  هیحان  زا  هک  ینشخ  تخـس و  طیارش 
مدرم هب  ار  دوخ  رذگهر  نیا  زا  دندرک  یعس  دنتخادرپ و  شیوخ  باحصا  نادرگاش و  تیبرت  هعماج و  یعامتجا  یگنهرف و  روما  هب 

.دنناوخ ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  نانآ  دنناسانشب و 
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هجیتن

رازآ و راتـشک و  ضرعم  رد  تموکح ، هنارگ  بوکرـس  ياهمادـقا  راـشف و  ریز  132ه ).   - 64  ) نایناورم هرود  رد  ینیـسح  تاداس 
، تفرگ رارق  ازسان  نعل و  دروم  اه  هباطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .دندش  يرایسب  ياه  يراتفرگ  تبیـصم و  راچد  دنتفرگ و  رارق  ّتیذا 
، یناورم يافلخ  رگید  فرط  زا  .دنتفرگ  رظن  تحت  ار  اه  نآ  یناسوساج ، نتـشامگ  اب  افلخ  دـش و  عطق  لاملا  تیب  زا  تاداس  قوقح 

باکترا زا  شیوخ  نادناخ  رد  نآ  ندرک  یثوروم  تیمکاح و  رارقتسا  يارب  دندناسر و  جوا  هب  ار  مالسا  ینابم  لوصا و  زا  فارحنا 
.دندیزرون يراددوخ  یتیانج  ره 

هصرع رد  هیقت  ششوپ  رد  هک  دنتشادن  نیا  زج  يا  هراچ  راب  تنوشخ  تخس و  طیارش  نآ  هب  هجوت  اب  تیعقوم و  نآ  رد  نیسحلا  ینب 
ياه تکرح  تسکـش  هب  هجوت  اب  شیوخ و  هناـمز  كرد  اـب  ینیـسح  تاداـس  .دـنهد  همادا  ناـشراک  هب  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـه 

تیمکاح دض  رب  یسایس  راب و  تنوشخ  لامعا  هنوگ  چیه  هب  تسد  مدرم  ینید  ياه  ناینب  ندش  فیعض  ببس  هب  هرود و  نآ  یماظن 
مایق هب  تسد  ینیـسح  تاداس  نایم  زا  ییحی  شدـنزرف  دـیز و  رگا  یتح  .دـنتخادرپ  لیـصحت  ملع و  هب  رـصع  نیا  رد  رتشیب  دـندزن و 

زج يریگرد  مایق و  هک  دنتـسناد  یم  ینیـسح  تاداس  اریز  دـنتفرگن ؛ رارق  تاداـس  رگید  هیحاـن  زا  تیاـمح  لابقتـسا و  دروم  دـندز ،
يرگید زیچ  يدوبان  تسکش و 
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.تشاد دهاوخن  لابند  هب  ار 

ینب هتبلا  .دش  لابند  ینیسح  تاداس  هیحان  زا  مه  نایسابع  رصع  رد  هک  نایناورم  رصع  رد  اهنت  هن  زیمآ  حلص  درکلمع  تسایـس و  نیا 
اه نآ  زا  هک  یناسک  باوج  رد  دنتسناد و  یم  مزال  ار  یطورش  داهج  يارب  مالسلاامهیلع  یلع  هّللادبع و  ابا  ناشّدج  دننامه  نیـسحلا 

هعیش ناماما  تایح  زا  هرود  نیا  .میرادن  يوریپ  رای و  نوچ  دندومرف : یم  دیرادن ؟ نمشد  اب  داهج  ناتدادجا  دننام  ارچ  دندیسرپ  یم 
دندوب هدش  عالطا  یب  فیعض و  یمالسا  ياهرواب  ینید و  رظن  زا  مدرم  اروشاع  مایق  زا  سپ  هک  ارچ  دوب ، توافتم  هّللادبع  ابا  رصع  اب 

يا هراچ  نامز  نیا  رد  نیسحلا  ینب  نیاربانب  دندوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  یتخـس  نشخ و  رایـسب  طیارـش  مه  نامکاح  رگید  فرط  زا  و 
يا هجیتن  تسکش  زج  تفرگ  یم  تروص  يداهج  رگا  دوبن و  رّسیم  ناشیارب  مه  داهج  ناکما  دنتـشادن و  یگنهرف  روما  هب  هجوت  زج 

.تشادن

هزوح دراو  يدیدج  تالاکـشا  تاهبـش و  نوچ  دوب و  فلتخم  بهاذم  قرف و  شیادیپ  اه و  هشیدـنا  دروخرب  اب  فداصم  رـصع  نیا 
عیـشت و ینابم  یعقاو و  مالـسا  یفرعم  تهج  رد  دندرب و  هرهب  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دـش ، یم  مالـسا 

.دنتخادرپ هزرابم  هب  تیمکاح  اب  قیرط  نیا  زا  دنتشادرب و  ماگ  تاهبش  هب  خساپ 
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ینیسح تاداس 

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رغصا  دمحم  ربکا  نیسح  نامیلس  نمحرلادبع  رغصا  یلع  دیز 

رغصا نیسح  نسح  رمع  هّللادبع 

طقرا دمحم 

دمحم

ییحی یسیع  نیسح 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هّللادبع 

یلع نسح  هّللادبع  نامیلس  هّللادیبع  یلع 

رغصا یلع 

رمع نسح  مساق 
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هیما ینب  نادناخ 

سمش دبع 

هیما

برح

صاعلاوبا

نایفس وبا 

نافع مکح 

هیواعم

نامثع ناورم 

کلملادبع یناث  دیزی  لوا  دیزی 

یناث دیلو  یناث  هیواعم 

زیزعلادبع دیلو  دمحم  نامیلس 

رمع ثلاثدیزی  ناورم 

میهاربا
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

.دیجم نآرق  . 1

.ش 1326 ان ، یب  نارهت ، مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  . 2

.ش 1361 مهدزیس ، پاچ  رهپس ، رشن  نارهت ، لضاف ، داوج  همجرت  هیداجس ، هفیحص  . 3

پاچ یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، دلج ،  13 خیراتلا ، یف  لماکلا  ینابیـشلا ، مرکلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلازع  ریثا ، نبا  . 4
 . 1414ه مراهچ ،

 . 1411ه ءاوضالاراد ، رشن  توریب ، دلج ،  8 حوتفلا ، یفوک ، مثعا  نبا  . 5

.ش 1377 لّوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یتیآ ، دمحملادبع  همجرت  لودلا ، خیرات  رصتخم  يربعلا ، نبا  . 6

، توریب دلج ،  18 مظتنملا ، یلع ، نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا  يزوج ، نبا  . 7

 . 1412ه لّوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  رشن 

رشن توریب ، دلج ،  9 تاقثلا ، دمحا ، نب  ناّبح  نب  دمحم  نابح ، نبا  . 8

.ات یب  لوا ، پاچ  رکفلاراد ،

 . 1326ه لّوا ، پاچ  رداص ، راد  رشن  توریب ، دلج ،  7 بیذهتلا ، بیذهت  یلع ، نب  دمحا  رجح ، نبا  . 9
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، توریب دلج ،  8 يربکلا ، تاقبطلا  يدقاو ، نب  دمحم  دعس ، نبا  . 10

 . 1418ه مود ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد 

، مود پاچ  یمالسالا ، رشن  هسسؤم  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  لوقعلا ، فحت  نیسح ، نب  یلع  نب  نسح  ینارح ، هبعـش  نبا  . 11
 . 1404ه

.ات یب  مود ، پاچ  همالع ، رشن  مق ، دلج ،  4 بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یلع ، نب  دمحم  بوشآ ، رهش  نبا  . 12

 . 1382ه مود ، پاچ  هیردیح ، رشن  فرشا ، فجن  دلج ،  2 يرغلا ، هحرف  سوواط ، نبا  . 13

 . 1409ه لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  رشن  مق ، باوبألا ، حتف  . --- 14

هناخباتک رشن  مق ، نییبلاطلا ، باسنأ  یف  یلیصَألا  دمحم ، یقطقط ، نبا  . 15

 . 1418ه لوا ، پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ 

 . 1414ه لّوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، هیناطلسلا ، بادآلا  یف  يرخفلا  ابطابط ، نب  یلع  نب  دمحم  یقطقط ، نبا  . 16

 . 1403ه لوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، دلج ،  6 دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  . 17

 . 1418ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، رشن  توریب ، دلج ،  74 قشمد ، هنیدم  خیرات  هّللا ، هبه  نب  نسح  نب  یلع  رکاسع ، نبا  . 18

قافآلا راد  رـشن  توریب ، دـلج ،  8 بهذ ، نم  راـبخأ  یف  بهذـلا  تارذـش  دـمحا ، نب  یحلادـبع  حـالفلاوبا  یلبنحلا ، داـمع  نبا  . 19
.ات یب  هدیدجلا ،

تاراشتنا نارهت ، هیرخفلا ، لوصفلا  ینیسح ، یلع  نب  دمحا  هبنع ، نبا  . 20

.ش 1363 لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و 

 . 1417ه ردص ، رشن  مق ، يراختفا ، ححصم  بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  ینیسح ، یلع  نب  دمحا  هبنع  نبا  . 21
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2 هسایسلاو ، همامالا  يرونید ، ملسم  نب  هّللادبع  دمحم  وبا  هبیتق ، نبا  . 22

.ش 1371 لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، دلج ،

 . 1415ه لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، فراعملا ، يرونید ، ملسم  نب  هّللادبع  دمحم  وبا  هبیتق ، نبا  . 23

، توریب دلج   12 هیاهنلاو ، هیادبلا  یقشمد ، ریثک  نب  لیعامسا  ریثک ، نبا  . 24

 . 1413ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  رشن 

پاچ یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا  يرمع ، يولع  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  هباسن ، نبا  . 25
 . 1409ه لوا ،

فیرش رشن  مق ، هیصولا ، تابثا  نیسح ، نب  یلع  نسحلاوبا  يدوعسم ، . 26

 . 1404ه مود ، پاچ  یضرلا ،

 . 1401ه لوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، دلج ،  3 هّمغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  حتفلاوبا  یلبرا ، . 27

 . 1403ه لوا ، پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، دلج ،  2 هاورلا ، عماج  یلع ، نب  دمحم  یلیبدرا ، . 28

 . 1406ه لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  رشن  توریب ، دلج ،  21 یناغألا ، نیسح ، نب  یلع  جرفلاوبا  یناهفصا ، . 29

فیرش رشن  مق ، نییبلاطلا ، لتاقم  نیسح ، نب  یلع  جرفلاوبا  یناهفصا ، . 30

 . 1414ه لوا ، پاچ  یضرلا ،

 . 1327ه مود ، پاچ  نایلیعامسا ، رشن  مق ، دلج ،  10 ءایفصألا ، تاقبطو  ءایلوالا  هیلح  میعن ، وبا  یناهفصا ، . 31

.ات یب  متفه ، پاچ  هضهنلا ، هبتکم  رشن  رصم ، دلج ، 3 مالسالا ، یحض  دمحا ، نیما ، .32

فالتخا نییمالسإلا و  تالاقم  لیعامسا ، نب  یلع  نسحلاوبا  يرعشأ ، . 33
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 . 1400ه موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، نیلصملا ،

 . 1401ه یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، دلج ،  5 ءاملعلا ، ضایر  هّللادبع ، ازریم  يدنفأ ، . 34

، لوا پاچ  هراتس ، رشن  مق  نییبلاطلا ، باسنا  ملاعم  رصن ، وبا  يراخب ، . 35

.ش 1380

 . 1417ه رکفلاراد ، توریب ، راکز ، لیهس  قیقحت  دلج ،  10 فارشالا ، باسنا  رباج ، نب  ییحی  نب  دمحا  يرذالب ، . 36

.ش 1337 لوا ، پاچ  هرقن ، رشن  نارهت ، نادلبلا ، حوتف  . ---، 37

، توریب دلج ،  39 مالسالا ، خیرات  نامثع ، نب  دمحا  نب  دمحم  یبهذ ، . 38

 . 1409ه لوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلاراد  رشن 

 . 1412ه مود ، پاچ  یمالسا ، رشن  مق ، دلج ، 11 لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتست ، . 39

.ش 1373 متشه ، پاچ  ریبکریما ، رشن  نارهت ، مالک ، رهاوج  یلع  مجرتم  مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  . 40

.ش 1376 لوا ، پاچ  نایراصنا ، رشن  مق ، هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  لوسر ، نایرفعج ، . 41

.ش 1377 لوا ، پاچ  ریبکریما ، رشن  نارهت ، هریغو ، مارآ  دمحا  همجرت  مالسا ، خیرات  جیربمک ، هاگشناد  ناگدنسیون  زا  یعمج  . 42

، لوا پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رـشن  مق ، مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  لاوحا  یف  رئاحلا  هیغب  نیـسح ، دیـس  یطابرز ، ینیـسح  . 43
 . 1416ه

رشن نارهت ، دلج ،  20 هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 44

 . 1401ه مجنپ ، پاچ  هیمالسالا ، هبتکم 

، تثعب داینب  رشن  نارهت ، نینمؤملا ، سینا  قاحسا ، نب  دمحم  يومح ، . 45
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.ش 1363

، رادـیب رـشن  مق ، ینیـسحلا ، ربکا  یلع  نب  فیطللادـبع  حیحـصت  رثالا ، هیافک  دـمحم ، نب  یلع  مساقلا  وبا  يزارلا ، یمقلا  زازخلا  . 46
 . 1401ه لوا ، پاچ 

 . 1410ه مراهچ ، پاچ  هعیشلا ، راثآ  رشن  مق ، دلج ،  24 ثیدحلا ، لاجر  مجعم  مساقلاوبا ، دیس  یئوخ ، . 47

.م 1960 لوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  رشن  هرهاق ، لاوطلا ، رابخا  دواد ، نب  دمحا  هفینح  وبا  يرونید ، . 48

.ات یب  لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، دلج ،  5 ظافحلا ، هرکذت  نیسح ، نب  دمحم  نیدلا  سمش  یبهذ ، . 49

.ش 1380 لوا ، پاچ  باتک ، ناتسوب  رشن  مق ، دلج ،  2 كرتشم ، نایوار  نیسح ، يزیزع ، فسوی و  تایب ، زیورپ و  راگتسر ، . 50

.ش 1361 لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یلع ، نب  دیز  لضفلاوبا ، یناکدرا ، يوضر  . 51

.م 1986 متفه ، پاچ  نییالملل ، ملعلاراد  رشن  توریب ، دلج ،  8 مالعألا ، نیدلاریخ ، یلکرز ، . 52

.ان یب  ات ، یب  دلج ،  4 فاشکلا ، ریسفت  يرشخمز ، . 53

 . 1408ه لوا ، پاچ  نانجلاراد ، رشن  توریب ، دلج ،  5 باسنألا ، دمحم ، نب  میرکلادبع  یناعمس ، . 54

فیرش رشن  مق ، ءافلخلا ، خیرات  نمحرلادبع ، نیدلا  لالج  یطویس ، . 55

.ش 1370 لوا ، پاچ  یضرلا ،

.ش 1364 موس ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، لحنلاو ، للملا  رکب ، یبا  نب  میرکلادبع  نب  دمحم  یناتسرهش ، . 56
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، توریب قودص ، یلاما  هیوباب ، نب  دمحم  رفعج  وبا  قودص ، خیش  . 57

 . 1400ه مجنپ ، پاچ  تاعوبطم ، یملعا  هسسؤم 

 . 1413ه لوا ، پاچ  هوسُأ ، رشن  مق  دلج ،  2 جاجتحالا ، یسربط ، خیش  . 58

، هیردیح رشن  فرشالا ، فجن  لاجرلا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 59

 . 1380ه لوا ، پاچ 

، توریب دلج ،  4 یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  رفعج  وبا  ینیلک ، خیش  . 60

 . 1405ه ءاوضالاراد ، رشن 

 . 1413ه ءاوضالاراد ، رشن  توریب ، دلج ،  8 یفاک ، عورف  . ---- 61

، یمالسا هسسؤم  رشن  مق ، تسرهفلا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  . 62

 . 1417ه لوا ، پاچ 

، یتریصب رشن  داشرالا ، يربکع ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، خیش  . 63

.ات یب  مق ،

.م 1970 موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، يرولا ، مالعا  یلعوبا ، یسربط ، . 64

.ش 1363 موس ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، همامالا ، لئالد  متسر ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ریغصلا ، يربط  . 65

 . 1384ه لوا ، پاچ  ثارتلا ، ءایحا  راد  رشن  توریب ، دلج ، 8 كولملاو ، لسرلا  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، . 66

 . 1414ه لوا ، پاچ  نیدلازع ، رشن  توریب ، یمالسالا ، فوصتلا  نسح ، یصاع ، . 67

، نارهت يرکش ، یتیگ  همجرت  يوما ، تفالخ  ریمالادبع ، نوسکید ، دبع  . 68

.ش 1381 يروهظ ، رشن 

پاچ ناهج ، شقن  رشن  نارهت ، مالسا ، رد  فوصت  خیرات  مساق ، ینغ ، . 69
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1330ش مود ،

 . 1398ه مود ، پاچ  رکفلاراد ، رشن  توریب ، دلج ،  16 ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  يروباشین ، يریشق  . 70

.ش 1374 متشه ، پاچ  ترجه ، رشن  مق ، دلج ،  2 لامآلا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، . 71

.ات یب  نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، دلج ،  7 لاجرلا ، عمجم  یلع ، نیدلا  یکز  یئاپهق ، . 72

.ش 1316 هیمالسالا ، بتکلاراد  رشن  نارهت ، عامجالا ، هیجح  یف  عانقلا  فشک  ققحم ، یمظاک ، . 73

 . 1350ه لوا ، پاچ  ان ، یب  فرشا ، فجن  هیوضترم ، رشن  دلج ،  3 لاقملا ، حیقنت  هّللادبع ، یناقمام ، . 74

 . 1403ه موس ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  رشن  توریب ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 75

، مق دلج ،  12 لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  یسربط ، يرون  ثدحم  . 76

 . 1408ه لوا ، پاچ  تیبلا ، لها  هسسؤم  رشن 

.ق 1384 مراهچ ، پاچ  هداعس ، رشن  رصم ، دلج ، 4 رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  نیسح ، نب  یلع  نسحلاوبا  يدوعسم ، . 77

 . مود 1362ش پاچ  ریبکریما ، رشن  نارهت ، یئاون ، نیسحلادبع  مامتها  هب  هدیزگ ، خیرات  هّللادمح ، یفوتسم ، . 78

.رداصراد رشن  هرهاق ، فارشالاو ، هیبنتلا  نیسح ، نب  یلع  نسحلاوبا  يدوعسم ، . 79

 . 1372ش مود ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  رشن  دهشم ، یمالسا ، قرف  گنهرف  داوجدمحم ، روکشم ، .80
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 . 1418ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  رشن  توریب ، دلج ،  4 هیزیرقملا ، ططخ  يدیبع ، يزیرقم  . 81

.ش 1381 لوا ، پاچ  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  رشن  نارهت ، نایوما ، رصع  رد  مالسا  یسایس  خیرات  یلعنیسح ، نحتمم ، . 82

.یهاشنهاش  2535 ناهج ، رشن  نارهت ، يدراطع ، همجرت  هفوک ، نینوخ  بالقنا  ربهر  قازرلادبع ، دیس  مرقملا ، يوسوم  . 83

 . 1409ه لوا ، پاچ  یشعرم ، هّللا  تیآ  هناخباتک  رشن  مق ، نییبلاطلا ، باسنا  یف  يرخفلا  لیعامسا ، يزورم ، هباسن  . 84

.ات یب  لوا ، پاچ  قودص ، رشن  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 85

 . 1414ه لوا ، پاچ  یضرلا ، فیرش  رشن  مق ، دلج ، 2 یبوقعی ، خیرات  رفعج ، نب  بوقعی  وبا  نب  دمحا  حضاو  نبا  یبوقعی ، . 86
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
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